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Voorwoord
Beste leden,
De kerstvakantie is al begonnen. Meestal denken wij dan aan dikke winterjassen, schaatsen op natuurijs en als
je helemaal verkleumd bent, lekker bijkomen bij een beker warme chocolademelk met slagroom. Dit jaar lijkt het
wel of de seizoenen van slag zijn. Barbecueën als kerstmenu, het is mogelijk. Bij de Nieuwjaarsduik hebben we
vast geen shorty nodig. Dat voelt best vreemd aan.
Wat niet vreemd aanvoelt, zijn de activiteiten die de laatste maand bij Neptunus '58 gehouden zijn.
De Grote Clubactie is intussen afgesloten. Onze leden hebben enorm veel loten verkocht. In januari krijgen zijn
hun eigen verdiensten terug van de vereniging. Benieuwd wie er dit jaar de meeste loten verkocht heeft? Kijk
snel verder.
De synchroonzwemsters hebben het jaar 2015 afgesloten met een spectaculaire show in het thema ‘films &
musicals’. De zwemsters, trainsters en vrijwilligers mogen super content zijn met het heuse spektakel dat
gepresenteerd werd. Het is jammer, dat we nu weer anderhalf jaar moeten wachten voor de volgende show.
Ook de afdeling zwemvaardigheidszwemmen stond deze maand in het teken van het synchroonzwemmen, want
daar werden de synchroonzwemdiploma’s afgezwommen. In maart zijn de snorkeldiploma’s aan de beurt. Aan
het einde van het seizoen de basispakketten.
De afdeling wedstrijdzwemmen heeft niet stil gezeten. Maar liefst zeven wedstrijden werden gezwommen in
november en december. Er werden ontelbare persoonlijke records neergezet en ook werden zwemmers
gedecoreerd met een medaille.
De waterpoloërs zijn de winterstop heel goed ingegaan. Zowel het dames- als het heren 1 team staan op de
eerste plaats in hun poule.
Het spreekt voor zich dat we in 2016 doorgaan met al deze activiteiten. Wij verwachten dat het een
aantrekkelijk, mooi, interessant en prachtig jaar gaat worden.
De redactie wenst jullie een leuke kerstvakantie toe en een spetterend 2016. We hopen jullie allemaal te zien op
2 januari bij de Nieuwjaarsborrel en waterpolotoernooi. Wat een mooie manier om de start van het nieuwe jaar
samen te vieren!
Femke vd Hoeven
Sandra Schellekens

femke.wilhelm@home.nl
sandraschellekens@gmail.com
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Van het bestuur
2 januari: Nieuwjaarsborrel en waterpolotoernooi
Het einde van het jaar nadert. Veel ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar bij onze prachtige
zwemvereniging. Als belangrijkste hierbij om te vermelden is de versterkte samenwerking met Zegenwerp bij het
wedstrijdzwemmen. Om deze samenwerking extra kracht bij te zetten, willen wij dit jaar met beide verenigingen
een nieuwjaarsborrel organiseren voor onze leden.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

2 januari 2016
16.00 tot 19.30
Zwembad De Molen Hey te Schijndel

We zouden geen sportvereniging zijn als wij de gelegenheid niet aangrijpen om er ook een sportief evenement
van te maken. Tijdens de borrel zal er ook een waterpolotoernooi georganiseerd worden. Daar kunnen al onze
leden aan meedoen. Wil jij dus een keer kennismaken met Waterpolo? Dan is dit een mooie gelegenheid.
Ook is er gedacht aan de jongere leden van de vereniging of de oudere leden die zich nog jong voelen. Het
recreatiegedeelte van het zwembad zal ook open zijn.
Door de verenigingen zullen er lekkere hapjes geregeld worden en twee consumpties worden verstrekt. De rest
van de consumpties komt voor eigen rekening.
Graag zien wij jou op 2 januari 2016 op het zwembad in Schijndel. Wij ontvangen graag zo snel mogelijk jouw
inschrijving. Vermeld hierbij of je meedoet aan het waterpolotoernooi of alleen voor de Nieuwjaarsborrel komt. Je
inschrijving kun je sturen naar Petervanaarle58@gmail.com
Tot dan!

Afmelden
We hopen natuurlijk dat je je leven lang lid blijft van onze vereniging, maar mocht je toch je lidmaatschap willen
beëindigen dan kan dat op de volgende wijze:
1. Breng je trainer (en/of disciplineleider op de hoogte)
2. Meld je schriftelijk of per e-mail af bij de ledenadministratie:
Jan Mettler
Past. Dondersstraat 44
5482 JW Schijndel
e-mail: j.h.g.mettler@gmail.com
Belangrijk om te weten:
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je afmelding bij de ledenadministratie; dit wordt niet door je trainer of
disciplineleider gedaan.
• Ook als je bij één afdeling stopt, maar wel nog blijft zwemmen bij een andere afdeling, moet je dit
doorgeven aan de ledenadministratie, anders blijft de contributie-inning voor beide disciplines doorlopen!
• Je krijgt altijd een bericht (e-mail) terug bij beëindiging van je lidmaatschap.
• De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Waterpoloërs kunnen alleen afmelden aan het einde van het seizoen
(begin mei).
• Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet mogelijk.
• Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken op de bezittingen van de vereniging.
• Eventueel materiaal in bruikleen (tassen, kleding, etc.) moet ingeleverd worden.
• Krijg je spijt van je afmelding, dan ben je altijd weer welkom. Is dat binnen 1 jaar dan kan dat zonder
inschrijfkosten.
Uw advertentie hier??
Neem meer informatie contact op met
Peter van Aarle
(petervanaarle58@gmail.com)
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Facebook
Neptunus ’58 te vinden op Facebook!
Neptunus ’58 is sinds kort ook op Facebook te vinden! Ben jij al vrienden
met
ons?
Je
kan
ons
vinden
als
‘Neptunus
Schijndel’:
https://www.facebook.com/neptunus.schijndel. Op onze Facebook-pagina
vind je ook al de trailer van de fantastische synchroonzwemshow!


Nieuwe leden
Neptunus ’58 heeft weer diverse nieuwe leden mogen verwelkomen. Irene van den Dungen is gestart bij het bij
zwemvaardigheidszwemmen. Wicher Ketelaars is begonnen bij de afdeling wedstrijdzwemmen. Ine van den
Heuvel en Wilma van Hemert zijn official bij het synchroonzwemmen.
Bij verschillende afdelingen zijn nog plaatsen vrij. Ken jij nog iemand die graag zwemt? Vraag hem of haar dan
een keer om mee te trainen. Misschien vinden ze het zo leuk, dat ze ook lid willen worden van Neptunus '58.

Agenda
Wanneer wordt er niet getraind?
Vanwege de kerstvakantie wordt er niet getraind van zaterdag 19 tot en met zaterdag 2 januari. We trainen dus
de hele kerstvakantie niet! De eerste training van 2016 is die van het wedstrijdzwemmen op maandag 4 januari.

Verjaardagen
4
6
7
8
9
10
13
15
16
17
18

20
24
27

December
Willemien van Weert
Thijs van Hamersveld
Arno van Os
Melissa Wijnakker
Karin van Vlaanderen
Jenny vd Heijden
Maarten Zomers
Mia Megens
Bianca Schoones
Kim vd Wijgert
Roeland Mathijsen
Irene vd Dungen
Berlinda Pijnappels
Isa vd Ven
Mees Zuidema
Anouk van Lokven
Bart van Lange
Fien van Dinther

Januari
1 Harry Verhagen
2 Lynn van Dijk
Elissa Emmers
Lisa van Esch
6 Bart Hommerson
8 Patrick Markus
9 Femke van Hulsentop
10 Sjors van Alebeek
13 Harrie van Herpen
14 Gerard vd Heijden
15 Esther Markus
17 Riëtte van Berkel
18 Sasha vd Bergh
Naomi Bottenheft

19 Robert Maasdijk
Adelinde Schnitzeler
21 Wim Kelders
Wessel Verhoeven
22 Tessa Dortmans
Yvette vd Oever
23 Eva Zuidema
24 Noa van Asseldonk
28 Stefanie de Kok
29 Patrick Janssen
30 Matthijs van Cleef

Februari
1 Kunera Wessels
3 Michelle Megens
Sjoerd Peters
4 Gerry vd Loo
17 Carlijn Wouters
18 Joëlle van Dijk
19 Naomi Janssen
Isabella Juarez Galeana
Anja Pennings
20 Annemiek Jans
23 Vera van Zoggel
25 Imke van Heertum
Christa Korsten
26 Niklas Pons
27 Luna Marechal
Ymke Veenstra
28 Moon van Asseldonk
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Neptunus Activiteiten Team (NAT)
Grote Clubactie
Ook dit jaar deed Neptunus '58 mee aan de Grote Clubactie. 25 leden hebben
in totaal 488 loten verkocht. De opbrengst hiervan is dit jaar 1074,48 euro, een
fantastisch bedrag! Dinand en Justin van Heeswijk waren dit jaar de
topverkopers met 59 loten. Eveline vd Heuvel verkocht er 38. En Ron vd
Oetelaar komt op de derde plaats met 35 loten.
Hieronder zien jullie hoeveel loten er verkocht zijn door de leden.
Dinand en Justin van Heeswijk 59 loten
Eveline vd Heuvel
38 loten
Ron vd Oetelaar
35 loten
Sjors van Alebeek
33 loten
Lieke en Thijs van Hamersveld 31 loten
Bo Markus
31 loten
Luna Marchal
30 loten
Fenne van Heesch
30 loten
Mees Zuidema
25 loten
Viggo Murk
22 loten
Nicole Asarturyan
21 loten

Daniëlle Beniers
Senna Raiu
Anouk Langstraat
Fons Gevers
Janne Goossens
Loes Rijken
Luc Cooijmans
Nikki Tomeer
Wout van Zandbeek
Sije Veenstra
Lieke en Renske vd Boom

20 loten
19 loten
17 loten
14 loten
10 loten
10 loten
10 loten
10 loten
10 loten
8 loten
5 loten

Na de vakantie ontvangen alle leden hun eigen bijdrage. De leden, die op de eerste drie plaatsen geëindigd zijn,
krijgen ook nog een leuk cadeautje.
Voor nu willen we jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet!

Lees verder op de website

Hart voor Elkaar
Rabobank Hart van De Meierij stelde ook dit jaar weer maar liefst € 100.000,- beschikbaar
voor verenigingen en stichtingen in de Meierij! Neptunus ’58 deed ook dit jaar weer mee, om
geld in te zamelen voor een nieuw muziekapparaat voor het synchroonzwemmen en een
nieuw waterpoloscorebord. We hebben bij deze actie 249 euro opgehaald.

26 tot en met 30 oktober: 41e Nationale Zwem4daagse
Zwemvereniging Neptunus '58 en Zwembad De Molen Hey organiseerden van maandag 26 tot en met vrijdag 30
oktober 2015 voor de 41e keer de Zwemvierdaagse. 222 deelnemers van 4 tot 77 jaar oud zwommen vier dagen
lang steeds 10 of 20 banen per dag. Daarnaast spetterden 17 kinderen zonder A-diploma er vier dagen lang op
los in het instructiebad. Alle deelnemers konden na vier dagen een medaille in ontvangst nemen. Ook dit jaar
was er weer een kleurwedstrijd en sponsoractie.
Lees verder op de website
De organisatie bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie was het niet mogelijk de zwemvierdaagse te
organiseren!

Zwemkamp 2016: Staat 24 tot en met 26 juni al geblokkeerd in je agenda?
Nog een half jaartje en dan gaan we weer op kamp. Het thema hebben we in de vorige Drietand al verklapt:
Winter Wonderland! En met de feestdagen en de winter in aantocht lijkt dit ons hét moment om alvast je outfit bij
elkaar te shoppen. Wij hebben onze kerstmutsen en bontjassen al klaar liggen, en jullie?

Uw advertentie hier??
Neem meer informatie contact op met
Peter van Aarle
(petervanaarle58@gmail.com)
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Zwemvaardigheidszwemmen
Agenda
19 maart
18 juni
22 juni
25 juni

Examen keuzepakket snorkelen
Examen basispakketten Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Examen basispakketten Zwemvaardigheid 4, 5 en 6
Laatste zwemles

(18.00 – 20.00 uur)
(16.15 – 17.45 uur)
(17.00 – 18.15 uur)

12 december: afzwemmen keuzepakketten synchroonzwemmen
Zaterdag 12 december werd er afgezwommen voor het keuzepakket synchroonzwemmen. Een groot aantal
meiden en ook drie jongens haalden hun diploma. Sommige kandidaten hadden al erg veel ervaring omdat zij
ook bij de afdeling synchroonzwemmen mee zwemmen. Voor andere kandidaten was het een stukje moeilijker.
Er werden nette figuren, patronen en zwemslagen getoond. Ook zwommen de kandidaten een mini-show op
muziek Ecuador. Alle kandidaten zijn geslaagd.
Lees verder op de website

Geslaagden
Ster 1
Irene vd Dungen
Senna Raiu
Nikki Thomeer
Ster 2:
Kaitlin van Aarle
Luna van Geffen
Janne Goossens

Niklas Pons
Daaf Simons
Fynn van Zandbeek
Synchroonzwemmen 1
Daniel van Aarle
Thije van Asseldonk
Eefje Bauer
Renske vd Boom

Naomi Bottenheft
Jessie Bozelie
Elissa Emmers
Maaike van Hulsentop
Marit Leurs
Ymke Veenstra
Melissa Wijnakker

Synchroonzwemmen 2
Moon van Asseldonk
Noa van Asseldonk
Luc Cooijmans
Kathelijne Kluijn
Noor van Lier
Eva Zuidema

Synchroonzwemmen
Agenda
Februari of maart
5 juni
Juni

afzwemmen aanloopniveau tijdens de zaterdagtraining (definitieve datum volgt nog)
Recreatieve wedstrijd uitvoeringen
afzwemmen aanloopniveau (definitieve datum volgt nog)

8 november: 2 diploma’s Age 1 en veel PR’s
Slechts drie weken na de vorige figurenwedstrijd was het zondag 8 november tijd voor de tweede Brabantse
synchroonzwemwedstrijd van dit seizoen. Dit keer werd er gezwommen in Eindhoven en moesten de meisjes al
om 9.15 uur inzwemmen! Eva van Zoggel en Ilze van Kuilenburg (foto) behaalden hun Age 2 diploma. Verder
waren er drie clubrecords en zwommen de meisjes op alle niveaus persoonlijke
records.
Lees verder op de website

13 december: weer veel PR’s en twee clubrecords
Slechts één week voor de synchroonzwemshow is er door 7 meisjes op
aanloopniveau en 6 op wedstrijdniveau meegedaan aan de figurenwedstrijd in
Breda. De laatste weken ligt de focus volledig op de show, dus was er niet heel
veel getraind voor deze figurenwedstrijd. Toch werden er uitstekende prestaties
neergezet op alle niveaus.
Lees verder op de website
Uw advertentie hier??
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Peter van Aarle
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19 en 20 december: Spectaculaire shows
Zaterdagavond 19 en zondagmiddag 20 december gaf de afdeling synchroonzwemmen weer twee spectaculaire
shows. Maar liefst twintig uitvoeringen werden getoond aan het publiek. Dit jaar was het thema ‘Films en
musicals’. Er werd gezwommen op muziek van Mamma Mia, We Will Rock You, Billy Elliot, Indiana Jones,
James Bond en nog veel meer. De jongste meiden zijn pas dit seizoen begonnen met synchroonzwemmen,
terwijl er ook dames meezwommen die al bijna twintig jaar synchroonzwemmen en hun tiende show zwommen.
Zelfs acht trainsters doken het water in voor hun eigen groepsnummer!
Op dit moment wordt er hard gewerkt om ruim 15 uur aan beeldmateriaal te verwerken tot een schitterende dvd.
Wil je die bestellen, neem dan even contact op met Femke.

Wedstrijdzwemmen
Agenda
9 en 10 januari
17 januari
24 januari
20 en 21 februari
21 februari
28 februari

Brabantse Winter Kampioenschappen in Roosendaal
Competitie in Boxtel
Swimkick/Minioren in Boxtel
Multi Meet in Cuijk
Recreatieve wedstrijd in Veghel
Meerkamp in Oss

1 november: Veel toptijden bij Dommeltrofee in Boxtel
Zondag 1 november was het weer tijd voor de jaarlijkse Dommeltrofee in Boxtel. Op het programma stonden 50
vlinder, 50 rug, 50 school en 50 vrij. Er werd een klassement opgemaakt van de drie beste afstanden en aan de
hand daarvan konden aan het einde van de lange wedstrijd (ruim 3 uur) de prijzen worden uitgereikt per
leeftijdscategorie. Ook de 100 wissel was in het programma opgenomen.
Lees verder op de website

15 november: Tweede competitiewedstrijd, in de Molen Hey
Zondag 15 november werd de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gezwommen. In Schijndel kwamen
bijna 60 zwemmers van SWNZ in actie tegen zwemmers van EOZC uit Oirschot en Njord uit Veldhoven. De
statistieken waren duidelijk: 50 keer werd er een eerste, tweede of derde plaats gehaald door SWNZ. EOZC
behaalde 17 podiumplaatsen en Njord 24. Er werden door SWNZ 77 persoonlijke records gezwommen, met een
prestatie van 104,8%. Alle vier de estafettes werden gewonnen door SWNZ!
Lees verder op de website
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28 en 29 november: Regionale Sprint Kampioenschappen in Eindhoven
Zaterdag 28 en zondag 29 november werden in Eindhoven de
Regionale Sprint Kampioenschappen gehouden, met op het
programma alle 50 meters, de 100 wissel, 4 x 50 vrij en 4 x 50
wissel. SWNZ was aanwezig met een flinke groep zwemmers.
Behalve vele persoonlijke records was er een zilveren medaille
voor Isa Schellekens en brons voor de meisjes 4x50 vrij: Isa,
Bissola Adenekan, Inge van Boxtel en Mirelle de Kort.

Lees verder op de website (dag 1)
Lees verder op de website (dag 2)

6 december: Limietwedstrijd in Oss
Op de dag dat Sinterklaas weer de terugreis naar Spanje maakte, hebben zes zwemmers meegedaan aan een
limietwedstrijd in Oss. De jongste deelneemsters waren Tasnim Bezbiz en Nena van der Steen. Bij de senioren
was SWNZ vertegenwoordigd door Pim de Crom en Isa en Sandra Schellekens.
Lees verder op de website

13 december: Minioren en Swimkickin Boxtel
Zondag 13 december werd de tweede Minioren- en Swimkickwedstrijd van het seizoen gehouden. Dit keer in
Boxtel, dus de organisatie was in handen van SWNZ. Naomi Janssen, de enige zwemster van Neptunus ’58,
verbeterde zich op de 200 vrij met twintig seconden. Ze was tevens de enige zwemster van SWNZ die de 200
vlinder aandurfde. Het leverde haar direct een zilveren medaille op. Haar PR op de 100 vlinder werd met 2,5 tel
aangescherpt.
Lees verder op de website

20 december: Meerkamp in Boxtel
Zondag 20 december werd de eerste Meerkamp-wedstrijd gehouden. Een nieuwe reeks wedstrijden voor de
zwemmers van SWNZ, tegen zwemmers van de Treffers uit Rosmalen en Arethusa uit Oss. Op het programma
staan steeds de afstanden voor de eerstvolgende Brabantse of Regionale Kampioenschappen, zodat er nog
limieten behaald kunnen worden. Uiteraard mogen alle zwemmers uit de competitieploeg meedoen aan deze
wedstrijden om zo een persoonlijk of clubrecord proberen te zwemmen.
Lees verder op de website

Masterzwemmen
Agenda
21-24 januari
21 februari
13 maart
10 april
4-8 mei

NK Masters in Papendrecht
Zuidelijke Cirkel in Hoogerheide
Zuidelijke Cirkel in Andel
Zuidelijke Cirkel in Oosterhout (50)
NK Masters in Eindhoven (50)

12 december: Zuidelijke Cirkel in Eindhoven
Zaterdag 12 december heeft Frank Hovenier meegedaan aan de laatste masterwedstrijd, in Eindhoven. Op de 25
rug werd hij tweede, op de 50 vlinder en 50 vrij derde.
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Zwemmend Redden
Agenda
Begin april 2016 zal de zomercursus 2016 starten op zaterdagavond. Het examen zal begin oktober gehouden
worden. Door aan de cursus zwemmend redden mee te doen, kun je dus de hele zomervakantie zwemmen, als
de andere afdelingen al gestopt zijn. In de bouwvakvakantie wordt er niet gezwommen.
Binnenkort horen jullie meer van ons.

Waterpolo
Kalender, uitslagen, standen
De wedstrijdkalender, uitslagen en standen van SWNZ vind je op http://waterpolo.knzb.nl bij ‘lopende competitie’.
Zowel dames 1 als heren 1 gaat als koploper de winterstop in!
Team
Jongens-C <15
Dames 1
Dames 2
Heren 1
Heren 2
Heren 3

Poule
2e klasse A
2e klasse A
3e klasse A
2e klasse B
3e klasse B
3e klasse C

Rang
7
1
10
1
3
10

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig
voor het laatste nieuws
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