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In deze nieuwsbrief:

Beste leden,
Voorwoord
Allereerst wensen wij jullie allemaal een spetterend nieuw jaar met hopelijk
veel zwemplezier.

Woord van de voorzitter
Van het bestuur

Unaniem is door alle redactieleden aan de hand van jullie overweldigende
input besloten dat de naam van de nieuwsbrief gelijk zal blijven aan die van
het clubblad, namelijk: De Drietand.
Wij wensen jullie veel leesplezier met alweer de derde digitale Drietand!

Agenda
Verjaardagen
Nieuwe leden
Neptunus Activiteiten Team (NAT)

Femke vd Hoeven
Sandra Schellekens

femke.wilhelm@home.nl
sandraschellekens@gmail.com

Zwemvaardigheidszwemmen
Synchroonzwemmen

Woord van de voorzitter

Zwemmend Redden
Wedstrijdzwemmen
Masterzwemmen

Hoi zwemmers en zwemsters,
Ik hoop dat jullie de kerstdagen goed zijn doorgekomen en dat iedereen er
weer fris tegenaan kan. Bij deze wens ik dan iedereen een goed, gezond en
bovenal een erg waterig nieuwjaar. Nu valt dat laatste helaas al een beetje
in het water bij de eerste trainingen van het nieuwe jaar. Want had ik het de
vorige keer nog over onze mooie accommodatie, is deze vervolgens enige
tijd later tijdelijk buiten gebruik wegens technische mankementen. Jammer
voor degenen die zich verheugd hadden op hun nieuwjaarsduik in ons
Schijndelse water. Afijn, verder maar niet meer aan denken en hopen dat
het niet al te vaak voorkomt.
Het bestuur is inmiddels druk doende om de financiële positie van het
afgesloten jaar in kaart te brengen. Ook voor ons zit het jaar erop en is er
werk aan de winkel. Op 12 maart is onze algemene ledenvergadering en
daarin zal geëvalueerd worden hoe het ons in het afgelopen jaar op zowel
financieel gebied als op sportief gebied is vergaan. Ook andere van belang
zijnde zaken zullen op de ledenvergadering aan de orde komen. Bij deze
nodigen we jullie dan ook van harte uit om deze jaarlijkse vergadering eens
te bezoeken.
Zoals gebruikelijk wil ik ook nog het volgende melden. Wij zijn voor de
vereniging nog steeds op zoek naar iemand die zorg kan dragen voor het
bijhouden en uitwerken van de notulen van de bestuursvergaderingen en de
ledenvergadering. Daarnaast zijn wij ook nog steeds op zoek naar een
vrijwilligerscoördinator ten behoeve van de afstemming van de
vrijwilligerswerkzaamheden tussen de verschillende disciplines en ten
behoeve van het zorgdragen voor de externe communicatie.
Geïnteresseerden mogen zich bij een van de bestuursleden melden. Ik zou
zeggen, doe het maar gewoon eens een keer.
Tot de volgende keer!
Huibert van Aarle

Waterpolo

Belangrijkste nieuws:
Synchroonzwemmen:
o Nika Bozelie behaalt tweede
NK-limiet, Joëlle van Dijk
behaalt eerste NK-limiet
Wedstrijdzwemmen:
o Mark van Dinther Brabants
Kampioen 50 meter vrije slag
en brons op de 100 vrij
Zwemvaardigheidszwemmen:
o Veel geslaagden keuzepakket
synchroonzwemmen
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Van het bestuur
E-mailadressen en andere wijzigingen
Bij het versturen van de vorige nieuwsbrief bleek dat niet van al onze leden het juiste e-mailadres bij de
ledenadministratie bekend is. Heb je de nieuwsbrief niet in je mailbox ontvangen, stuur dan even een e-mail naar
Jan Mettler (j.h.g.mettler@home.nl) met het juiste e-mailadres.
Ook andere wijzigingen (adres, telefoonnummer) dienen aan Jan doorgegeven te worden.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement:
-

Afmelden dient altijd schriftelijk dan wel per e-mail te gebeuren bij de secretaris (j.h.g.mettler@home.nl).
Voor de berekening van de contributie hanteren we de leeftijd op 1 januari.

Agenda
Wanneer wordt er niet gezwommen?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Februari
20
21
22
23
24
18

Maart
-

Zet in je agenda:
Algemene Leden Vergadering
12 maart om 20.00 uur. De locatie volgt nog.
Zwemkamp
1, 2 en 3 juni in Vessem

Verjaardagen
2
6
8
13
14
16
18
19

21
22
23
24
27
29
30

Januari
Lisa van Esch
Bart Hommerson
Rik den Otter
Harrie van Herpen
Gerard vd Heijden
Ilona Hubers
Annelieke vd Linde
Sasha vd Bergh
Robert Maasdijk
Adelinde Schnitzeler
Marleen Zijlstra
Wim Kelders
Wessel Verhoeven
Yvette vd Oever
Eva Zuidema
Noa van Asseldonk
Christie van Dinther
Femke van Vught
Lars Heeren
Patrick Janssen
Matthijs van Cleef
Lisa Geurts van Kessel

1
3
4
9
14
18
19
20
23
25
28

Februari
Kunera Wessels
Michelle Megens
Sjoerd Peters
Linda Schellekens
Gerry vd Loo
Rowie vd Oever
Amber Vorstenbosch
Ronald Persoon
Joëlle van Dijk
Naomi Janssen
Anja Pennings
Annemiek Jans
Anouk van Os
Vera van zoggel
Christa Korsten
Moon van Asseldonk

2
3
5
6
8
9
10
11
12
15
16
17
18
22
23
25
26
27
30
31

Maart
Mirelle de Kort
Maria van Gaal
Macs vd Doelen
Ad van Asseldonk
Femke vd Hoeven
Guus Langenhuijsen
Mark Schellekens
Huibert van Aarle
Rianne vd Rijt
Els Goijaerts
Bertha van Liempd
Wyko vd Wijgert
Eveline vd Heuvel
Lieke vd Berg
Allisha vd Steen
Sarah Santegoeds
Jonne Langenhuijsen
Daan Hermes
Fiona Waddell
Sandra Schellekens
Fieke Bouwmans
Dre vd Wijgert

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Nieuwe leden
Els Goijaarts
Christa Korsten
Miekske vd Sman
Saskia vd Vroomen

Masterzwemmen
Masterzwemmen
Masterzwemmen
Masterzwemmen

Neptunus Activiteiten Team (NAT)
Grote Club Actie
Ook dit jaar zijn er een heleboel loten verkocht. Met precies tachtig loten meer dan vorig jaar zijn we uitgekomen
op 611 loten. Hiermee hebben de leden een mooi bedrag voor Neptunus '58 binnen gehaald. En dat geld kunnen
we goed gebruiken voor allerlei leuke activiteiten voor de jeugdleden.

Leden, hartelijk bedankt !!!
Lucas en Matthijs van Cleef waren met 79 loten de beste verkopers. Zij werden gevolgd door Anne vd Wetering
met 59 loten. Eva en Rosa Zuidema verkochten 49 loten. Zij hebben hiervoor een mooie prijs ontvangen.
Daarnaast konden alle lotenverkopers weer hun spaarvarken vullen. Van elke verkocht lot, krijg je namelijk van ons
een gedeelte terug. Voor de eerste 19 loten krijg je € 0,10 per lot, heb je tussen de 20 en 39 loten verkocht dan
krijg je € 0,25 per lot, tussen de 40 en 49 loten zelfs € 0,40 per lot en als je 50 of meer loten hebt kunnen verkopen
dan krijg je € 0,50 per lot. De meeste lotenverkopers hebben inmiddels hun verdiensten ontvangen. Mocht dit nog
niet het geval zijn dan krijg je dit binnenkort bij een training.
Alle verkopende leden zitten natuurlijk in spanning af te wachten waar ze zijn geëindigd. Hieronder zien jullie de
lijst met alle verkopers en het aantal loten dat ze hebben verkocht:
Lucas en Matthijs van Cleef
Anne vd Wetering
Eva en Rosa Zuidema
Moon, Noa en Thije van Asseldonk
Laura van Berkel
Tamara Soffner
Mirelle de Kort
Max van Breugel
Rachel Brunnen
Joa Meulenbroek
Nika Bozelie
Emmy en Mathijs vd Oever
Carmen van Kempen
Jarno Persoon
Sarah Santegoeds
Kees Vlessert

79
59
49
40
33
33
30
29
26
24
21
21
20
20
20
20

Tessa van Esch
Sam van Helvoort
Eveline vd Heuvel
Jasper van Boxtel
Sanna Verhoeven
Wessel Verhoeven
Christy Schoones
Lieke van Boxtel
Pim de Crom
Fabiënne Messerschmidt
Amber Vorstenbosch
Anna van Gogh
Wim vd Laar
Kunera Wessels
TOTAAL

10
9
9
8
8
8
6
5
5
5
5
3
3
3
611

Datum zwemkamp 2012 bekend
De datum voor het zwemkamp is weer bekend: van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni gaan we weer naar de
Eurocamping in Vessem voor een weekend vol gezelligheid (en vooral weinig slaap). Dit spetterende weekend
mag je niet missen, dus zet de datum alvast in je agenda en op de kalender. Wat het thema is verklappen we nog
niet, dat lees je in één van de volgende nieuwsbrieven.
Meer informatie over het zwemkamp vind je www.neptunus58.nl onder NAT – Zwemkamp.
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Zwemvaardigheidszwemmen
Agenda:
25 januari
28 januari
3 maart

Kijkmiddag woensdaggroep
Kijkmiddag zaterdaggroepen
Afzwemmen keuzepakketten snorkelen (18.00 - 20.00 uur)

Afzwemmen sterren 3 en 10 december
Op zaterdag 3 en zaterdag 10 december werd er door verschillende zwemmers afgezwommen voor een ster. Ook
een aantal zwemmers van de woensdaggroep waren hierbij aanwezig.
Lees verder op de website

Afzwemmen keuzepakket synchroonzwemmen 10 december
Zaterdag 10 december haalden 31 kandidaten van de afdeling zwemvaardigheidszwemmen van zwemvereniging
Neptunus’58 uit Schijndel een diploma synchroonzwemmen. Er werden nette figuren, patronen en zwemslagen
getoond. Ook zwommen de kandidaten een mini-show en natuurlijk werd er op muziek gezwommen. Alle
kandidaten zijn geslaagd. Een hele mooie prestatie!
Lees verder op de website

Synchroonzwemmen
Agenda:
Uiterlijk eind februari
12 februari
4 maart
4 maart

Diplomasessie aanloopniveau in Schijndel vanaf 12.15 uur
Brabantse Kampioenschappen figuren in Roosendaal (wedstrijdniveau)
Brabantse Kampioenschappen uitvoeringen in Roosendaal (wedstrijdniveau)
Limburgse figurenwedstrijd in Sittard (wedstrijdniveau)

27 november: Nika Bozelie naar NK Synchroonzwemmen
Zondag 27 november haalde Nika Bozelie bij een figurenwedstrijd in Maastricht ruim 45 punten op Age 1 niveau.
Dit betekende de tweede limiet en daarmee heeft de tienjarige Nika een startbewijs voor de Synchrobeat (de
Nederlandse Kampioenschappen onder 12 jaar) bemachtigd. De eerste limiet behaalde ze drie weken eerder. Voor
de andere meisjes waren er persoonlijke records maar geen diploma’s of limieten.
Lees verder op de website

11 december: Diplomazwemmen aanloopniveau: spagaatdiploma Mirelle
Zondag 11 december zat Mirelle de Kort al vroeg in de auto. Samen met haar vader, jurylid Femke en coach
Sandra ging de reis naar Eindhoven om bij een diplomasessie van Synchro Team Eindhoven te proberen haar
spagaatdiploma te behalen.
Lees verder op de website

18 december: Wedstrijd synchroonzwemmen in Molen Hey: NK-limiet Joëlle
Zondag 18 december werd er in de Molen Hey in Schijndel weer een figurenwedstrijd gezwommen. Een mooie
gelegenheid voor de synchroonzwemsters om in eigen bad te zwemmen. Joëlle van Dijk behaalde haar eerste NKlimiet en verder werden er veel persoonlijke records gezwommen.
Lees verder op de website

Zwemmend redden
Agenda:
April

Start zomercursus 2012

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Wedstrijdzwemmen
Agenda:
22 januari
29 januari
6 februari
10 februari
12 februari
26 februari
27 februari

D2-competitie in Oisterwijk
Speedo/Swimkick (plaats nog niet bekend)
Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen
LAC in Veghel
Limiet in Tilburg
Limietwedstrijd in Breda (50)
Training van 18.00 tot 19.00 uur

26 en 27 november: Mark van Dinther Brabantse kampioen op 50 vrij
Mark van Dinther heeft zondag 27 november voor het eerst in zijn carrière een
Brabantse titel behaald. Tijdens de Brabantse Sprint Kampioenschappen in
Eindhoven was hij op de 50 meter vrije slag de snelste dankzij een verbetering
van zijn persoonlijke record met een halve seconde. Op de 100 meter
wisselslag behaalde hij een dag eerder de bronzen medaille. Op de 50 school
was er een mooi persoonlijk record en de vierde plaats. Shirley Voets zwom in
vier starts drie persoonlijke records en behaalde op de 50 vlinder met een
vierde plaats haar beste resultaat. Delane Lathouwers verbeterde zijn pr op de
50 vlinder met maar liefst twee volle seconden.
Lees verder op de website

2 december: Neptunus ’58 bij NK
Vrijdag 2 december hebben Mark van Dinther en Shirley Voets deelgenomen aan de Open Nederlandse
Kampioenschappen in Eindhoven. Deze wedstrijd werd in het 50-meterbad gehouden en gold als
kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Daardoor kwam vrijwel de gehele Nederlandse
top in actie, aangevuld met een grote hoeveelheid buitenlandse topzwemmers. Mark en Shirley zwommen beiden
de 50 meter vrije slag.
Lees verder op de website

11 december: Speedo/Swimkick in Sint-Oedenrode
Zondag 11 december werd in Sint-Oedenrode (zwembad de Neul) de tweede
Speedo/Swimkick wedstrijd van het seizoen gehouden. Namens Neptunus
'58 kwamen vier zwemmers bij de Swimkick-nummers en drie bij de Speedonummers in actie. In veertien starts werden er maar liefst 19 persoonlijke
records gezwommen. Ook werden er vier gouden, een zilveren en drie
bronzen medailles behaald.
Lees verder op de website

16 december: LAC in Veghel
Vrijdag 16 december hebben Rachel Brunnen en Sandra Schellekens meegedaan aan een LAC-wedstrijd in
Veghel. Rachel zwom de 400 wissel en Sandra de 800 vrij. Rachel wist in één race zelfs twee persoonlijke records
te zwemmen, want ook haar tussentijd op de 100 vlinder was een nieuw pr.
Lees verder op de website

18 december: Mark van Dinther zwemt Brabantse limiet 200 wissel in Oss
Bij een limietwedstrijd op 18 december in Oss heeft Mark van Dinther binnen de limiet voor de Brabantse Winter
Kampioenschappen op de 200 meter wisselslag gezwommen. Ook voor de andere drie zwemmers waren er
persoonlijke records. Rik den Otter benaderde de Brabantse limiet op de 50 vrij.
Lees verder op de website

14 en 15 januari: Brabantse Winter Kampioenschappen in Roosendaal
Zaterdag 14 en zondag 15 werden in Roosendaal de Brabantse Winter Kampioenschappen gehouden. Namens
Neptunus '58 kwamen Mark van Dinther (jongens jeugd 2) en Shirley Voets (dames senioren 1) in actie. Mark
behaalde brons op de 100 vrij en eindigde als vierde op zowel de 200 wissel als de 100 school. Shirley werd zesde
op de 100 vlinder en 200 wissel, achtste op de 100 rug en tiende op de 100 vrij.
Lees verder op de website
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Masterzwemmen
Agenda:
18 januari
12 februari

Coopertest
Masterwedstrijd in Boxtel

10 december: Masters Neptunus ’58 actief in Eindhoven
Zaterdagmiddag 10 december hebben Arno van Os en Sandra Schellekens meegedaan aan een masterwedstrijd
in Eindhoven. De coaching werd gedaan door Marios vd Bersselaar.
Lees verder op de website

Waterpolo
Agenda thuiswedstrijden:
21 januari
4 februari
5 februari
12 februari
25 februari

18.15 – 19.45 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
18.15 – 19.00 uur
19.00 – 19.45 uur

B-meisjes en B-jongens
Dames 1 en Heren 1
B-jongens en Heren 2
C-jongens
Heren 1

Zie http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134 voor een overzicht van
alle wedstrijden van SWNZ. Hier vind je het wedstrijdrooster, uitslagen en standen.

Verslagen waterpolo
De redactie van de nieuwsbrief en website is op zoek naar verslagen. Klim in je pen en stuur eens een
wedstrijdverslag! Onze e-mailadressen vind je op pagina 1.

3 december: Dames 1 – MNC Dordrecht: artikel Brabants Dagblad
Zaterdag 3 december speelde dames 1 tegen koploper MNC Dordrecht. Het Brabants Dagblad was hierbij
aanwezig en maakte een verslag en plaatste een grote foto.
Lees verder op de website

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig
voor het laatste nieuws

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)

