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In deze nieuwsbrief:

Beste leden,
Voorwoord
Inmiddels bereiken ons de eerste zonnestralen weer en beginnen de
krokussen alweer uit de grond te schieten: het voorjaar is weer in aantocht!
En dat betekent dat het weer bijna tijd is voor het zwemkamp, voor de
zomercursus zwemmend redden en voor de trainingen in buiten water.
Verderop in deze nieuwsbrief vind je daar veel meer informatie over! We
hopen jullie allemaal te zien. Zorgen jullie voor het lekkere weer?!
De verschillende afdelingen waren weer erg actief de afgelopen maanden
en dus vind je weer veel nieuwsberichten. We hebben een vereniging om
trots op te zijn met alle geweldige prestaties van onze leden!
Wij wensen jullie veel leesplezier met deze vierde digitale Drietand!
Femke vd Hoeven
Sandra Schellekens

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

Woord van de voorzitter
Hallo leden,
Pas geleden hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze
keer hadden we voor een maandagavond gekozen zodat de wedstrijdzwemmers direct konden aansluiten na hun training. Vorig jaar vergaderden
we op donderdagavond, na de polotraining. Helaas leverde dat niet erg veel
meer leden op dan gebruikelijk. Blijkbaar zijn jullie zo tevreden over het
reilen en zeilen in de zwemvereniging dat jullie ervoor kiezen om niet bij de
ALV aanwezig te zijn. Dat is eigenlijk wel jammer, want een ALV is het
moment om vragen te stellen aan het bestuur. Het bestuur wil in ieder geval
graag de aanwezige leden hartelijk bedanken voor hun inbreng en alle leden
voor hun vertrouwen.
De secretaris, de penningmeester en de disciplineleiders vertelden aan de
hand van powerpoint presentaties hoe de vereniging en hun afdeling het
afgelopen jaar gedraaid hadden. En daar zaten heel veel positieve verhalen
bij. Er wordt dan ook ontzettend hard gewerkt door de leden en vrijwilligers.
Met regelmaat worden de wedstrijdresultaten verbeterd en worden er
diploma’s gehaald. De afdelingen lieten ook hun plannen voor het komende
jaar horen. En ook die mochten er zijn. Maar er zouden best een aantal
leden extra bij mogen komen. Als jullie nu vrienden of vriendinnen hebben
die ook graag meezwemmen, laat ze dan een keer mee komen doen. Ze
vinden het vast zo leuk dat ze blijven hangen. Binnenkort worden bij de
afdelingen ook speciale trainingen gegeven, via Jeugd Sport Stichting
Schijndel. Ook dan zijn onze leden en hun vrienden en vriendinnen van
harte welkom. Tot dan!
Huibert

Waterpolo

Belangrijkste nieuws:
Synchroonzwemmen:
o Joëlle van Dijk en Mirelle de
Kort naar NK
o Nika Bozelie 5e bij Brabantse
Kampioenschappen, Joëlle 8e
Wedstrijdzwemmen:
o 25 medailles bij competitiewedstrijd in Oisterwijk
o 10 medailles bij competitiewedstrijd in eigen bad
o Schijndelse Lange Afstands
Kampioenschappen: veel PR’s
Zwemvaardigheidszwemmen:
o Geslaagde clinic van afdeling
wedstrijdzwemmen
o Veel snorkeldiploma’s
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Van het bestuur
Contributiestructuur gewijzigd
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. is op voorstel van het bestuur de contributiestructuur
gewijzigd. De nieuwe contributiestructuur gaat in per 1 april 2012 en het betreft de volgende wijzigingen:
We kennen 3 leeftijdsgroepen:
- Aspiranten; jonger dan 10 jaar
- Junioren; van 10 t/m 15 jaar
- Senioren: 16 jaar en ouder
Conform de regels wordt de leeftijd op 1 januari vastgesteld.
De toeslag voor extra disciplines komt te vervallen en wordt verrekend in de disciplinecontributie. Ook voor de
startvergunningbijdrage gelden dezelfde leeftijdsgrenzen als voor andere contributieposten.
De contributietabel ziet er dan als volgt uit:
Jaarcontributie voor:
Algemeen lidmaatschap
Zwemvaardigheid
Wedstrijdzwemmen
Masters
Synchroonzwemmen
Waterpolo
Startvergunning °
Open water zwemmen *

Aspiranten
jonger 10 jaar
€ 100,00
€ 12,00
€ 32,00
n.v.t.
€ 28,00
€ 45,00
€ 7,00
€ 10,00

jaarcontributie bijdrage
Junioren
Senioren
10 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder
€ 110,00
€ 120,00
€ 20,00
€ 24,00
€ 55,00
€ 73,00
n.v.t.
€ 24,00
€ 49,00
€ 55,00
€ 76,00
€ 90,00
€ 26,00
€ 36,00
€ 15,00
€ 20,00

Voor het berekenen van de jaarlijkse contributie bepaal je aan de hand van je leeftijd op 1 januari tot welke groep
je behoort en dan tel je bij het bedrag voor algemeen lidmaatschap de bedragen op die staan bij de disciplines
waar je aan mee doet (dat kunnen meerdere disciplines zijn).
° Om deel te mogen nemen aan officiële wedstrijden heb je een startvergunning nodig. In dat geval betaal je ook
nog het bedrag dat bij ‘startvergunning’ staat. Een startvergunning is geldig voor alle afdelingen, dus doe je aan
wedstrijdzwemmen én synchroonzwemmen, dan heb je slechts één startvergunning nodig.
Wanneer heb je een startvergunning nodig?
- Zwemvaardigheidszwemmen: niet
- Waterpolo: altijd
- Wedstrijdzwemmen: altijd
- Masters: alleen als je aan officiële wedstrijden meedoet
- Synchroonzwemmen: bij deelname aan wedstrijden vanaf Age 1 (dus niet voor meisjes op aanloopniveau)
- Open water zwemmen: alleen als je aan officiële wedstrijden meedoet
* Naast onze ‘normale’ disciplines biedt Neptunus ’58 ook de mogelijkheid om alleen mee te doen aan open water
wedstrijden zonder trainingen in het binnenbad. Deze leden betalen de contributie open water zwemmen en de
startvergunning. De contributie voor het open water zwemmen is een vergoeding voor het lidmaatschap van de
bond en de kring. Leden die met de andere disciplines meedoen hebben daarvoor al betaald, dus voor
wedstrijdzwemmers die ook open water zwemmen is er géén extra contributie.
Door deze verandering wordt de totale contributie van een aantal leden wat gewijzigd. Sommige leden betalen wat
meer en anderen wat minder. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. Mocht de nieuwe contributiestructuur
problemen opleveren, dan vragen we de leden contact op te nemen met de secretaris, de heer Jan Mettler
(j.h.g.mettler@home.nl).

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Een paar voorbeelden:
 Een wedstrijdzwemmer van 12 jaar:
Hij betaalt € 110,00 algemeen lidmaatschap + € 55,00 contributie wedstrijdzwemmen + € 26,00 voor de
startvergunning. De totale jaarcontributie is dan € 191,00. Per kwartaal is dat ¼ * 191 = € 47,75.
 Een synchroonzwemster van 9 jaar die zwemt op aanloopniveau en ook met zwemvaardigheid meedoet:
Zij betaalt € 100,00 algemeen lidmaatschap + € 28,00 contributie synchroonzwemmen + € 12,00 contributie
zwemvaardigheid. De totale jaarcontributie is dan € 140,00. Per kwartaal is dat ¼ * 140 = € 35,00.
 Een waterpoloër van 30 jaar die ook aan masters meedoet:
Hij betaalt € 120,00 algemeen lidmaatschap + € 90,00 contributie waterpolo + € 36,00 voor de startvergunning
+ € 24,00 contributie masters. De totale jaarcontributie is dan € 270,00. Per kwartaal is dat ¼ * 270 = € 67,50.
 Een senior die alleen meedoet aan het open water zwemmen betaalt € 20,00 voor open water zwemmen + €
36,00 startvergunning. De totale jaarcontributie is dan € 56,00. Per kwartaal is dat ¼ * 56 = € 14,00

Jantje Beton
Neptunus’58 helpt al voor het derde jaar op rij mee aan de collecte voor Jantje Beton. De secretaris zoekt daarvoor
drie vrijwilligers die met de collectebus rondgaan. Dit jaar hebben Gerard Eickmans, Saskia de Vroomen en Peter
van Boxtel gecollecteerd. Zij haalden bij elkaar € 248,57 op. Een mooi bedrag zeker als je weet dat 50% (€ 124,28)
bij de clubkas wordt bijgeschreven. Collectanten hierbij hartelijk dank voor jullie hulp. De opbrengst voor heel
Schijndel bedroeg € 2209,32.

Agenda
Wanneer wordt er niet gezwommen?
Zet in je agenda:

Maart
April
Mei
Maandag
9, 30
28
Zwemkamp
Dinsdag
1
1, 2 en 3 juni in Vessem
Woensdag
2
Donderdag
3, 17
Vrijdag
4
Zaterdag
7 (WZ)
5
Op 7 april traint de afdeling wedstrijdzwemmen niet, de overige afdelingen trainen wel!

Verjaardagen
5
6
9
11
13
16
17
20
22
25
27
28
29
30

April
Erwin van Alebeek
Rick vd Wetering
Ronnie van Berlo
Minne Pijnenburg
Jasper van Boxtel
Jeroen Lucius
Peter van Aarle
Sanna Verhoeven
Selina Janssen
Caroline van Oostveen
Virgilius van Liempd
Frank Hovenier
Leo Zuidema
Jeroen van Dinther
Loes van Schijndel
Melanie Brunnen
Mandy Kuypers
Moniek vd Boogaard

1
2
4
6
7
10
14
15
20
22
27
30

Mei
Lisa Smits
Fred vd Ven
John van Dinther
Daniel van Aarle
Gerry vd Eerden
Joa Vos
Monique vd Pluym
Noud van Boven
Jan vd Heijden
Robin van Wijngaarden
Wilma vd Veerdonk
Aniek Pennings
Dora Sengers
Pim de Crom
Ties-Jan van Erp
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Nieuwe leden
Lynn van Dijk
Senna vd Sluis
Mirte Vos
Dana vd Wijst
Rodi Wouters

Synchroonzwemmen
Zwemvaardigheidszwemmen
Zwemvaardigheidszwemmen
Zwemvaardigheidszwemmen
Zwemvaardigheidszwemmen

Neptunus Activiteiten Team (NAT)
Zwemkamp 2012 komt er aan
Over ruim twee maanden gaan we weer met zijn allen op kamp! Van vrijdag 1 tot
en met zondag 3 juni gaan we de Eurocamping in Vessem weer een weekend lang
onveilig maken. De tijd vliegt, dus trommel nu al je zwemvrienden en vriendinnen
op en blokkeer deze dagen in je agenda, op je Facebook of Hyves en tweet er
rustig op los op je Twitter-account! Wat het thema van dit jaar is, houden we nog
even geheim. Na Pasen start de inschrijving, dus houd je mailbox, de website
www.neptunus58.nl en de aankondiging in het zwembad goed in de gaten. We
hopen dat jullie je allemaal opgeven zodat we er een strijdvaardig weekend van
kunnen maken en dat het weekend voorbij is voordat je het weet!
En, weten jullie al wat het thema dit jaar is? We hebben een aantal hints verstopt in bovenstaande tekst. Denk je
het te weten, neem dan contact op met iemand van de Algemene Leiding (wie dat zijn, vind je op de website
www.neptunus58.nl). Voor de winnaar hebben we een speciale prijs, die je op het kamp krijgt!
Meer informatie over het zwemkamp vind je op www.neptunus58.nl onder het kopje Zwemkamp.

Zwemvaardigheidszwemmen
Agenda:
28 maart
31 maart

Gastles afdeling zwemmend redden (woensdaggroep)
Gastles afdeling zwemmend redden (zaterdaggroepen)

18 en 21 januari: Gastles van afdeling wedstrijdzwemmen
Woensdag 18 en zaterdag 21 januari gaf de afdeling wedstrijdzwemmen gastlessen bij het zwemvaardigheidszwemmen. Na wat uitleg over wedstrijdzwemmen werd er eerst aan de techniek van de schoolslag gewerkt.
Vervolgens gaven een aantal wedstrijdzwemmers een demonstratie van een goede startduik en tot slot werden er
heuse wedstrijden gehouden. Alle zwemmers zwommen 25 meter schoolslag en kregen na afloop een oorkonde
met hun gezwommen tijd mee naar huis.
Lees verder op de website

25 en 28 januari: Afzwemmen ster 1, 4 en 5
Op woensdag 25 en zaterdag 28 januari is er weer afgezwommen voor sterren. De zwemmers gingen op voor ster
1, ster 4 en/of ster 5.
Lees verder op de website

3 maart: Veel snorkeldiploma’s
Zaterdag 3 maart werd er weer afgezwommen voor de keuzepakketten snorkelen. Om 18.00 uur startten de eerste
twee groepen met hun examens. Aan de ene kant van het bad begon een groep voor snorkelen 1, terwijl aan de
andere zijde het examen voor snorkelen 2 begon. Toen zij klaar waren, begon de tweede groep voor snorkelen 1
en 2, en kwam ook de enige kandidaat voor snorkelen 3 in actie.
Lees verder op de website
Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Synchroonzwemmen
Agenda:
14 april
22 april
6 mei

Clubkampioenschappen (12.00 – 16.30 uur)
Uitvoeringenwedstrijd in Eindhoven
Figurenwedstrijd (alleen wedstrijdniveau) in Nederweert

11 februari: Diplomasessie aanloop in Schijndel
Zaterdag 11 februari werd er door 6 meisjes geprobeerd een aanloopdiploma te behalen. Vier meisjes gingen op
voor het eerste diploma, het basishoudingdiploma. De andere twee meisjes gingen voor het vijfde en hoogste
aanloopdiploma, het barracudadiploma.
Lees verder op de website

12 februari: Brabantse Kampioenschappen figuren in Roosendaal
Voor het eerst in de geschiedenis hebben er meisjes van Neptunus '58 meegedaan aan de Brabantse
Kampioenschappen synchroonzwemmen. Deze kampioenschappen zijn verdeeld in een figurenwedstrijd en een
uitvoeringenwedstrijd. Zondag 12 februari werd in Roosendaal de figurenwedstrijd gezwommen. Namens Neptunus
'58 kwamen Nika Bozelie en Mirelle de Kort uit op Age 1 niveau (tot en met 12 jaar jaar). Op Age 2 niveau (tot en
met 15 jaar) starten Fieke Bouwmans en Joëlle van Dijk.
Lees verder op de website

Geslaagden diplomasessie aanloopniveau
11 februari in Schijndel

Deelneemsters Brabantse Kampioenschappen
uitvoeringen 4 maart in Roosendaal

4 maart: Femke vd Hoeven en Farina Oprins official van verdienste
Zondag 4 maart werden Femke vd Hoeven en Farina Oprins geëerd door de KNZB als official van verdienste.
Beide dames zijn al meer dan tien jaar jurylid bij het synchroonzwemmen. Wij feliciteren deze dames met deze titel
en hopen dat we nog vele jaren gebruik mogen maken van jullie jurykwaliteiten!

4 maart: Brabantse Kampioenschappen uitvoeringen in Roosendaal
Zondag 4 maart werden in Roosendaal de uitvoeringen voor de Brabantse Kring Kampioenschappen gezwommen.
Hiervoor hadden Nika Bozelie en Joëlle van Dijk hadden geplaatst door tot de beste acht zwemsters van hun
leeftijdscategorie te behoren bij de figurenwedstrijd op 12 februari.
Lees verder op de website
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4 maart: Figurenwedstrijd in Sittard
Zondag 4 maart hebben drie meisjes in het Limburgse Sittard meegedaan aan een figurenwedstrijd. Mirelle de Kort
probeerde haar tweede NK-limiet te behalen en zich daarmee van deelname te verzekeren. Adelinde Schnitzeler
en Hanneke van Weert probeerden het juniorendiploma te behalen.
Lees verder op de website

17 maart: Diplomasessie aanloop in Schijndel
Zaterdag 17 maart werd er door 3 meisjes geprobeerd een aanloopdiploma te behalen. Voor de meisjes op
balletbeenniveau kwam de diplomasessie nog iets te vroeg, maar Romy van Laarhoven behaalde wel het vierde
diploma, het spagaatdiploma.
Lees verder op de website

AANKONDIGING: 14 april clubkampioenschappen
Zaterdag 14 april is het weer zover: dan houdt de afdeling synchroonzwemmen haar jaarlijkse
clubkampioenschappen. Christy Schoones (aanloopniveau) en Sandra Schellekens
(wedstrijdniveau) zullen dan hun titels verdedigen. Ook dit jaar bestaan de
clubkampioenschappen weer uit een figurenwedstrijd en een uitvoeringenwedstrijd. Om 12.15
uur wordt gestart met de figurenwedstrijd en om 14.30 uur begint het spectulaire gedeelte met
heuse shows. Daarbij zullen ook de solo’s van Nika Bozelie en Joëlle van Dijk, waarmee zij
de vijfde en achtste plaats bij de Brabantse Kampioenschappen behaalden, te zien zijn! Ook
de andere dames hebben ontzettend hard getraind om een schitterende show te laten zien.

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 14 april!

Zwemmend redden
Agenda:
14 april
Begin mei

Start zomercursus 2012
Start vrijwillige buitenwatertrainingen in de Oosterplas te ’s-Hertogenbosch

De zomer komt eraan en dus starten we weer bijna met de zomercursus zwemmend redden. Ook
dit jaar zullen we gaan werken met de vernieuwde diplomaserie. Jullie instructeurs zijn al volop bezig om het
seizoen voor te bereiden. Binnenkort zal de afdeling zwemmend redden weer een aantal gastlessen geven bij het
zwemvaardigheidszwemmen. Ook vriendjes en vriendinnetjes die géén lid zijn van Neptunus ’58 mogen meedoen
aan de cursus.
De trainingen zijn op de zaterdagavond in de periode april tot en met oktober. In de bouwvakvakantie en tijdens het
zwemkamp zijn er geen trainingen. Er wordt gezwommen tussen 18.00 en 19.30 uur. De precieze tijd hangt af van
het diploma waar je voor oefent.
Ook dit jaar zal er weer op maandagavond gezwommen worden in de Oosterplas voor de liefhebbers. We
beginnen om 19.00 uur en gaan door zolang het gezellig is. We beginnen rond de meivakantie. De exacte datum
kan je tezijnertijd vinden op de website.
Meer informatie verschijnt binnenkort op www.neptunus58.nl onder het kopje ‘zwemmend redden’.

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Wedstrijdzwemmen
Agenda:
25 maart
1 april
7 april
12-15 april
14 april
15 april
16 april
29 april
12, 13, 19, 20 mei

Limietwedstrijd in Breda (50)
D2-competitie in Uden
Geen training afdeling wedstrijdzwemmen (overige afdelingen trainen wel)
Swimcup in Eindhoven (50)
Training 12.00 – 13.30 uur
Speedo/Swimkick (plaats nog niet bekend)
Training van 18.00 tot 19.00 uur
Limietwedstrijd in Breda (50) of Veldhoven
Brabantse Zomer Kampioenschappen in Eindhoven (50)

16 januari: Coopertest
Maandag 16 januari werd voor de 21e keer de coopertest gehouden. 28 wedstrijdzwemmers zwommen 12 minuten
lang zoveel mogelijk banen.
Lees verder op de website

22 januari: 25 medailles bij competitiewedstrijd in Oisterwijk
Zondag 22 januari werd in Oisterwijk de derde competitiewedstrijd van dit
seizoen gezwommen. Neptunus ’58 streed daar met 26 zwemmers tegen
DBD (Best) en de Dokkelaers (Hilvarenbeek). In 52 starts werden er maar
liefst elf gouden, negen zilveren en vijf bronzen medailles behaald. Tevens
werd er een karrenvracht aan persoonlijke records gezwommen en werd er
drie keer een clubrecord verbroken. De beste prestatie van de middag
kwam op naam van Shirley Voets. Op de 50 vrij zwom met met 0.28.62
binnen de limiet voor de Nederlandse Sprint Kampioenschappen die eind
juni in Heerenveen worden gehouden.
Lees verder op de website

29 januari: Zes medailles bij Swimkick/Speedo in Sint-Oedenrode
Zondag 29 januari werd in Sint-Oedenrode een Speedo/Swimkick-wedstrijd gezwommen. Neptunus '58 was daarbij
aanwezig met zes zwemmers, die twee gouden, drie zilveren en een bronzen medaille behaalden. Ook werden er
veertien persoonlijke records gezwommen door de Schijndelse zwemmers.
Lees verder op de website

6 februari: Veel pr’s bij Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen
Maandag 6 februari werden de Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen gehouden. 25 zwemmers kwamen
daarbij in actie en zwommen 25 persoonlijke records en 2 clubrecords.
Lees verder op de website

12 februari: Limiet in Tilburg
Zondag 12 februari hebben drie zwemmers meegedaan aan een limietwedstrijd in Tilburg. Macs vd Doelen wist op
twee afstanden zijn persoonlijke record flink aan te scherpen.
Lees verder op de website

26 februari: Limiet in Breda (50)
Zondag 26 februari werd in het 50-meterbad in Breda een limietwedstrijd gehouden. Namens Neptunus ’58
kwamen er vier zwemmers in actie.
Lees verder op de website

11 maart: 10 medailles bij competitiewedstrijd in de Molen Hey
Zondag 11 maart werd er weer een D2-competitiewedstrijd in eigen huis verzwommen. In de Molen Hey werden
door de 22 zwemmers van Neptunus ’58 26 persoonlijke records gezwommen. Ook werden er tien medailles
behaald en zwom Rik den Otter zijn eerste Brabantse limiet.
Lees verder op de website
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18 maart: Swimkick/Speedo in Veghel
Zondag 18 maart hebben vier jongens meegedaan aan de Swimkick/Speedo wedstrijd in Veghel. Rik den Otter
behaalde twee gouden medailles en zwom op de 100 vrij als de 50 vlinder binnen de limiet voor de Brabantse
Zomerkampioenschappen. Bas Bozelie haalde op beide afstanden brons.
Lees verder op de website

Masterzwemmen
Agenda:
22 april
4-6 mei

Masterwedstrijd in Nijmegen (50)
NK Masters in Eindhoven (50)

18 januari: Coopertest
Woensdag 18 januari hebben tien masters de coopertest gezwommen.Erwin van Alebeek en Fred vd Ven
zwommen beiden 15 meter verder dan ooit. José Vermeijs evenaarde haar persoonlijke record. Jacqueline van
Uden zwom voor het eerst de coopertest mee en scoorde 510 meter.
Lees verder op de website

12 februari: Masterwedstrijd in Boxtel
Zondag 12 februari werd in Boxtel de eerste masterwedstrijd van 2012 gezwommen. Arno van Os (45+) en Frank
Hovenier (25+) kwamen daarbij in actie.
Lees verder op de website

17 maart: Masterwedstrijd in Eindhoven
Zaterdagmiddag hebben drie zwemmers meegedaan aan een masterwedstrijd in Eindhoven. Voor Marios vd
Bersselaar was het zijn eerste officiële wedstrijd in bijna twee jaar.
Lees verder op de website

Waterpolo
Agenda thuiswedstrijden:
24 maart
31 maart
15 april
22 april
28 april
29 april

18.15 – 20.15 uur
18.15 – 21.15 uur
18.15 – 18.45 uur
18.15 – 20.15 uur
19.45 – 20.30 uur
18.15 – 20.30 uur

D-meisjes, C-jongens en Heren 2
B-jongens, B-meisjes, Dames 1 en Heren 1
D-meisjes
C-jongens, D-meisjes en Heren 2
Heren 1
B-meisjes, B-jongens en Dames 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.

Heren 1 volgend seizoen in districtscompetitie
De afgelopen tijd heeft Heren 1 van SWNZ een behoorlijke slag gemaakt. Er werd in korte tijd twee keer gewonnen
van SBC-2000 en HZ Zian, die zelf derde stond. Door de twee winstpartijen heeft Heren 1 hun doelstelling van dit
jaar gehaald. Momenteel staan ze op de negende plaats. Normaal gesproken zou deze positie behoud in de
bondscompetitie betekenen. Helaas, is dat niet zo. De vierde klasse Bond wordt opgeheven waardoor het bijna
zeker is dat volgend jaar weer op districtsniveau wordt gespeeld. Toch is Heren 1 tevreden over de prestatie.
(Bron: Sportspatjes Zegenwerp maart 2012)

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)

