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Hiermee bied ik jullie een overzicht aan van  

50 jaar Zwemvereniging de Punderman. 

 

Ik heb hiervoor informatie gehaald uit de archieven, heb van 

meerdere personen informatie gekregen en ben zo vrij 

geweest mijn eigen herinneringen in dit overzicht te 

verwerken. 

   

Antonet van der Veen, 

voorzitter. 



De Punderman 1964 -2014 

2 van 19 

 

De oprichting 

 

In 1964 opende zwembad De Diepsteeckel 

haar poorten en er werd door veel mensen 

gebruik gemaakt van het zwembad.  

 

Zo ook door de heer Engel Tuin, 

politieagent van beroep en in zijn jonge 

jaren al zeer actief als zwemmer. Engel 

Tuin bracht de actieve zwemmers, die 

gebruik maakten van zwembad De 

Diepsteeckel, bij elkaar om een 

zwemvereniging op te richten.  

Op 28 augustus 1964 werd de 

zwemvereniging opgericht in zaal  

J. Velings. De vereniging had al meteen 

199 leden, waarvan 71 stemgerechtigden 

boven de 16 jaar.  

Er werden onder het toezicht van de KNZB 

en de KNBRD statuten en een 

huishoudelijk reglement opgesteld.  

Volgens de statuten werden een voorzitter 

en 6 leden gekozen. De eerste voorzitter 

was Jan Lommen met als mede 

bestuursleden de heren Velings, Tuin, 

Jansen, Vestjes, Van Dijk en Scheepers. 

 

 

De naam werd Zwemvereniging en 

Reddingsbrigade “de Punderman”. 

 

Vermeld in het Peelbelang  

van 4 september 1964. 

In februari 1965 is het streven van de zwemclub om in de zomermaanden op vrijdagavond van 20.00 uur 

tot 21.00 uur en op zondagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in zwembad De Diepsteeckel te 

zwemmen. Men gaat proberen de gewone zwemmers betere zwemslagen aan te leren en men hoopt in 

de loop van 1965 een 15-tal zwemmers op te leiden voor het diploma reddend zwemmen.  

Ook wil men binnen afzienbare tijd een waterpoloteam op de been brengen, dat wedstrijden zal gaan 

spelen tegen Aegir (Eindhoven), CZC (Maarheeze), Njord (Veldhoven), Tempo (Valkenswaard), Triton 

(Deurne) en Lutra (Helmond). In de winter zullen de leden kunnen trainen in het overdekte zwembad in 

Helmond. 
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In 1974 bestond de Punderman 10 jaar. Jan Lommen was in dat jaar al 

10 jaar voorzitter en ook Pieter Velings had al 10 jaar zitting in het 

bestuur. De vereniging had toen ongeveer 150 leden.  

Het 10-jarig bestaan is niet onopgemerkt voorbijgegaan, want in de oude 

doos vond ik nog het volgende tegeltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melding uit het Peelbelang  

      van 8 februari 1965 

 

In de beginjaren had iedereen een 

verenigingskaart, waarop werd bijgehouden 

of de contributie was betaald.  

De penningmeester van de Punderman 

zat aan de kassa van het zwembad en 

 controleerde dit. Je kon bij hem ook de  

contributie voldoen. 

 

 

 

 

         

   Lidmaatschapkaart 1980 
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De clubkleuren zijn tot begin jaren '90 groen geweest. We hadden groene badpakken en zwembroeken 

met een witte streep aan de zijkant en groene tassen met in witte letters "de Punderman" en een witte 

hengsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Op deze foto staan van links naar rechts: Miet Kanters, Tonnie Bosch, Jaan Gouka, 

           Tinus Cox, Eddy Herings en Anneke Joosten, na 1 kilometer zwemmen. 

een vaantje ter gelegenheid           

 

    Een vaantje ter gelegenheid van de clubkampioenschappen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         In het midden met capnummer 11  

         zie je Marika van der Velden met een 

         badpak in de Pundermankleuren. 
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Wedstrijdzwemmen 

 

Om een zwemvereniging te laten draaien, heb je wel mensen nodig die zwemles kunnen geven. En 

mensen, die trainingen kunnen geven, zodat je steeds harder kunt gaan zwemmen. Verder heb je officials 

en tijdwaarnemers nodig. Dit alles werd in de beginjaren met ondersteuning van de KNZB en KNBRD 

goed opgezet. De mensen van het eerste uur, die ik onlangs heb gesproken, praten allemaal over de vele 

cursussen die werden gegeven. 

Het wedstrijdzwemmen kwam in het begin onder leiding van de heer Lamers. Zijn voornaam kan ik me 

niet meer herinneren, want we noemden hem altijd respectvol meneer Lamers. Adriaan Bosch kwam hem 

al spoedig assisteren en samen wisten zij diverse goede zwemmers voort te brengen, die werden 

afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen.  

 

 

 

 

 

 

 

      Een foto van een zwemwedstrijd in zwembad De Diepsteeckel. 

      Op de bovenste trede staat Seppo Cox en 2e is René Kanters. 

      Rechts op de foto is de heer Lamers nog zichtbaar. 

Een mooie anekdote uit een gesprek met Adriaan Bosch: Josefien van der Veen werd afgevaardigd naar 

de Brabantse Kampioenschappen in Den Bosch (ik denk zo 1974). Zij zwom daar een geweldige race op 

de 50 meter rugslag, maar wat gebeurde daar. De kaartjes werden door een jurylid omgewisseld, 

waardoor de eerste plek niet naar Josefien ging, maar naar een ander. Ondanks protesten viel zij niet in 

de prijzen. Adriaan vindt dat nog steeds het grootste onrecht, dat hem met een pupil is overkomen.  

We hadden erg goede zwemmers in zijn tijd. Ik mocht van Adriaan zijn persoonlijke aantekeningenboek  

door nemen en ik heb de prestaties van toen van de huidige leden gescand. Wat mij opviel waren de 

tijden van de 100 meter vrije slag heren: bij velen tussen de 1.01 en de 1.04 minuten. Tijden waar we de 

meeste heren nu jaloers op zijn. De beste tijd op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, bij de heren 

is 0.58.3 minuten. Dat werd in 1996 door Patrick Smits gezwommen en bij de dames zwom Marie-Jeanne 

Meeuws in 1984 de beste tijd op de 100 meter vrije slag: 1.10.9 minuten. 

In 1973 werd zwembad De Schop geopend en de heer Jan Manders werd als trainer van de zwemmers 

aangesteld. Ook hij zorgde dat de Punderman goed mee bleef zwemmen in de competitie. De 

wedstrijdploeg was toen zo groot dat we met een volle bus vertrokken naar de zwemwedstrijden. Adriaan 

Bosch nam daarna het stokje van hem over, waarna zo rond 1985 Johan Frijters aan het bad verscheen 

om de zwemmers en waterpoloërs te trainen. Daarna nam Mario van Horrik het stokje van het 

wedstrijdzwemmen over. 
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   Dit is een startkaart, waarop de tijden van  

   een zwemwedstrijd worden ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zagen de uitnodigingskaartjes van de vereniging er tot 2000 uit. 

  

       

      

      Door de jaren heen zijn er diverse malen leden  

      afgevaardigd naar  de Brabantse kampioenschappen.   
      

      

      

       

      
      

 

       

      Op de achtergrond trainer Johan Brouwer  

      en van links naar rechts Angela Reinders,  

      ? en Lia van Bommel. 

 

Een aantal jaren hebben de oudere zwemmers meegedaan aan een nachtmarathon. Dat ging dan in 

groepjes en iedereen moest om de beurt een kwartier zwemmen en had dan rust. Dit ging zo de hele 

nacht door, want de wedstrijden begonnen ’s avonds om 10.00 uur en eindigden ’s ochtends om 10.00 

uur. De zwemmers, die hieraan hebben meegedaan, krijgen allemaal een glimlach op hun gezicht 

wanneer hierover herinneringen worden opgehaald. "Maar het was wel zwaar", volgt er dan. 
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Met diverse eigen trainers hebben we jaren getracht om het zwemmen hoog te houden, maar doordat 

specifieke kennis hierbij ontbrak zakten we terug naar de 3e klasse C. Daar kwam verandering in toen 3 

jaar geleden Leo Theunissen plotseling kwam vragen of hij alstublieft de wedstrijdploeg kon komen 

trainen. Dat is zijn passie en omdat hij met de VUT ging, zou dat voor hem een mooie tijdsinvulling zijn. 

Leo legde de lat direct wat hoger: over 3 jaar willen we promoveren. En dit jaar heeft Leo ons 

vaandelteam tot grote hoogte weten te brengen: met een 3e plaats zijn we gepromoveerd naar de 2e 

klasse. 
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Recreatief Wedstrijdzwemmen 

 

Naast het gewone wedstrijdzwemmen kenden de clubs in de regio ook een competitie voor recreatief 

wedstrijdzwemmen. Ook de Punderman nam hieraan deel. Dit weten we doordat die lieve moeder van 

Katja Dortmans (zij is jarenlang belast geweest met het wedstrijdsecretariaat) al haar zwemprestaties 

heeft bijgehouden. Ik kwam in het boek van Katja, dat ik in mocht zien, naast de reguliere afstanden en 

slagen dan ook de meest rare afstanden tegen. Er was sprake van een paraplurace, een bekertjesrace en 

een verkleedrace en een estafette met allerlei attributen. Kortom bij deze wedstrijden stond niet de 

prestatie boven aan de lijst, maar wel het plezier van samen wedstrijdzwemmen en daarbij zoveel 

mogelijk lol maken. 

Er werden ook reguliere afstanden gezwommen en deze tijden werden genoteerd. Zag de wedstrijdtrainer 

dat er een bijzondere prestatie uit voort kwam, dan werd je gepromoveerd naar de wedstrijdploeg. Ook nu 

zijn er kinderen die geen belangstelling hebben voor wedstrijden, maar wel veel plezier hebben met 

samen zwemmen. 
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Reddend zwemmen 

 

In de beginjaren was de naam Zwemvereniging en Reddingsbrigade de Punderman. Na het doorzoeken 

van de stukken, kwam ik maar niet verder wat betreft het reddend zwemmen. Na het raadplegen van Miet 

Kanters, die volgend jaar 50 jaar lid is van de zwemvereniging, blijkt dat het reddend zwemmen met name 

werd gebruikt om afwisseling te brengen in de oefeningen. Altijd alleen maar baantjes zwemmen is niet 

attractief, dat wist men 50 jaar geleden ook al. Doordat er allerlei reddingsgrepen werden aangeleerd en 

speciale slagen, zoals de zeemansslag, kwam er wat afwisseling. 

Het reddend zwemmen laten we soms nog terugkomen in de lessen bij de recreanten zwemmers en 

inderdaad, ook hier gebruiken we dit voor de afwisseling. 

Ook het kader komt er niet onderuit. We proberen jaarlijks een oefening te houden, waarbij de 

reddingsacties worden herhaald. 
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Waterpolo 

 

Vanaf de beginjaren van de Punderman is er waterpolo gespeeld. In de zomermaanden waren er altijd 

vriendschappelijke wedstrijden. Met het maken van dit boek en het organiseren van een wedstrijd tussen 

oud Pundermanleden en ons huidige herenteam vloeiden de namen op papier. Een speler, die veel voor 

de vereniging heeft betekend, was Barend Nagel. Barend was de keeper van het herenteam, geen snelle 

zwemmer, maar wel een gezellige man. Samen met zijn vrouw Truus heeft hij veel ritjes gemaakt om alle 

wedstrijdspelers op tijd op de juiste plaats te krijgen. Niet iedereen had een auto en Barend en Truus 

hadden er allebei een. Barend heeft ook zijn steentje bijgedragen binnen het bestuur en toen hij en Truus 

samen café De Oude Roem runden, werden daar de jaarvergaderingen gehouden. 

Vooral het gebrek aan vervoer naar de wedstrijden kan ik me goed herinneren. Aan de heren die een auto 

hadden werd regelmatig gevraagd of zij ook de meisjes naar de wedstrijd wilden brengen. Zo kan ik me 

herinneren dat we een keertje bij Peter Joosten in een Fiat 127 moesten met 6 meisjes. We zaten erg 

krap, maar waren wel op tijd bij het zwembad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Links naar rechts: Ria Martens, Gepke Tuin, Josefien van der Veen, Annemarie van Brussel, Ermie Lommerse 

en op de voorgrond van links naar rechts Ria Wijnen en Marika van der Velden. 

We konden niet genoeg krijgen van het zwemmen en waterpolo en vaak waren we om 19.00 uur al op De 

Diepsteeckel, terwijl de trainingen om 19.30 of 20.00 uur begonnen. Vooral het waterpolo voorafgaand 

aan de training was een zware strijd. Als je de bal niet losliet, werd je onder water gehouden tot je wel 

losliet. Dat was de regel. Kon je daar niet tegen, dan werd er doodleuk gezegd dat je maar niet mee 

moest doen. 

Adriaan Bosch nam de waterpoloërs onder zijn hoede. Vooral de dames wist hij steeds een stapje hoger 

te brengen. Zij speelden begin jaren '80 1e klasse district. Doordat de afstanden naar de zwembaden waar 

gespeeld moest werden erg lang werden, viel het team uit elkaar en moest er een aantal klassen lager 

worden gespeeld. Rond 1985 nam Johan Frijters het waterpolostokje over. Adriaan Bosch vond het toen 

welletjes na ruim 20 jaar actief te zijn geweest. 
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Een Toernooi in Genderen in 1991. Staand van links naar rechts: Anton van Ooijen, Harrie Manders, ?, Petra 

Verdouw, Maaike Verdouw, ?, Joost van Raak, Hans Schut en Paul van Bree. Middelste rij zittend: ?, Els van de 

Vonderdoort, Ilse van Raak, Patrick Berkers , ?. Op de voorgrond zittend: ??????? 

Altijd rozengeur en maneschijn is alleen voor in boeken. Binnen de vereniging is het ook wel eens anders 

geweest. Bestuur en leden zaten niet altijd op een lijn. Het is voorgekomen dat een heel 

herenwaterpoloteam opstapte samen met een aantal dames door een meningsverschil over een trainer. 

Desondanks is de verstandhouding tussen deze mannen en vrouwen en de Punderman goed gebleven. 

Ik heb hen als jonge mannen en vrouwen zien vertrekken en ik tref ze nog met grote regelmaat als oude 

rotten bij andere zwemverenigingen. Wanneer we elkaar aan het bad ontmoeten, dan worden er altijd 

handen geschut en de laatste nieuwsfeiten worden uitgewisseld.  

Jaarlijks werd en wordt er naar een of ander waterpolotoernooi afgereisd. Toen we in 1986 naar Sneek 

gingen, werd er een grote bus ingezet. Pieter Velings kwam met zijn caravan en dat was ons centrum, van 

waaruit alles in goede banen werd geleid.  

Toernooien in Genderen, Drunen, Sittard, Breda, Etten-Leur: ze allemaal werden bezocht. 

Op 2 juli 2014 was er een speciale wedstrijd, waarbij de oud-Pundermanleden het huidige team 

uitdaagden. De oud-Pundermanleden wonnen, maar ze spelen dan ook bijna allemaal nog competitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het huidige waterpoloteam met: Joost van Dijk, Thomas Veldman, Jurrit Koster, Ronald Eijsbouts, Paul van 

Bree, Marijn Halma, Sjors Meeuws, Mark Cattenstart, Mark van de Boogaart, Maarten Manders, Milan Koster, Sjim 

Meeuws, Erik Kreemers, Leandros Sidiroploulos, Bart Berkvens, Martijn Verhoeven en Hans Schut (scheidsrechter). 

Rechts de oudgedienden van de Punderman met: Dirk Filipini, Henri van der Heijden, John Bastiaans, Michiel 

Hoeben, Ruud Verheijen, Ard Verheijen, Mark Berdebes, Erik Peeters, Anton van Ooijen, Roel Ceelen en André 

Meeuws. 
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Zwarte bladzijde(n) 

 

In 50 jaar verlies je meestal je leden, doordat deze leden opzeggen, omdat ze geen zin meer hebben. Het 

kan zijn dat er fysieke gebreken zijn. Helaas hebben we een aantal leden tijdens hun lidmaatschap naar 

hun laatste rustplaats moeten begeleiden. Als vereniging ben je net een groot gezin, deze mensen laten 

altijd een gat achter. 

In 1987 kreeg Pieter Velings, oprichter van de vereniging en op dat moment voorzitter, een hartaanval op 

zwembad De Diepsteeckel. Iedereen was met stomheid geslagen. Een man in de bloei van zijn leven. Zijn 

kinderen nog spelend in de jongste waterpoloteams. Het was niet te bevatten en met hem verdween ook 

een stuk geschiedenis van de vereniging. 

Eind jaren '90 is Miep van den Heuvel overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval. Zij was een 

speelster van het dameswaterpoloteam. Haar badpak en cap hebben jarenlang als eerbetoon aan Miep 

aan het bad in zwembad De Schop gehangen. 

In 2010 moesten we plotseling afscheid nemen van Patrick Berkers, een hersenbloeding werd hem 

fataal. Patrick was een waterrat in hart en nieren. Bijna 30 jaar lid van de vereniging. Waterpolo, 

trainingen verzorgen, coachen het kwam allemaal op zijn pad en overal was hij zeer geliefd. Het viel veel 

leden binnen de vereniging zwaar om afscheid van hem te moeten nemen. 

In 2011 hebben we afscheid genomen van ons erelid Rudy van Rie. Rudy was secretaris toen Pieter 

Velings overleed en hij heeft heel veel moeite gedaan om alles overeind te houden. Door de vereniging 

werd dat zeer gewaardeerd en in 1992 werd hij daarvoor benoemd tot erelid. Daarna bezocht hij bijna 

altijd de jaarvergaderingen. Vaak met een kwinkslag of een bemoedigend woord dat we op de goede weg 

waren. Ook toen we van Patrick Berkers afscheid hadden moeten nemen en we op de jaarvergadering 

daardoor allen nog van slag waren, wist hij de juiste woorden te vinden om ons in de goede richting te 

duwen. 

Of we als vereniging de laatste jaren niet al voldoende leden hadden verloren, werd in 2012 bij Frans 

Oosterhof, triatleet en kledingsponsor, ALS geconstateerd. De triatlongroep was ontdaan, maar zij zijn er 

in zijn laatste maanden absoluut voor Frans geweest. Ze bezorgden hem en zijn vrouw een onvergetelijke 

vrijgezellenavond. Als eerbetoon aan Frans hebben we zijn triopak ingelijst en in La Cantina aan de muur 

gehangen. Sinds 2012 zijn er vanuit de vereniging altijd deelnemers aan de Amsterdam City Swim, 

waarvan de opbrengst gaat naar de stichting ALS. 
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Lange Baan zwemmen 

 

Vooral tot halverwege de jaren '80 werd met grote regelmaat door veel leden deelgenomen aan het Lange 

Baan zwemmen. Ook heeft de Punderman deze wedstrijden zelf vaak georganiseerd in strandbad 

Oostappen. 

      

 

 

 

 

 

 
              Een tegel in de clubkleuren  

                van 1964 tot ongeveer 1992. 

 

      
         Een wedstrijdboekje uit 1978. 

De afstanden waren 800 meter voor jongens en meisjes onder 12 jaar en 2000 meter voor dames en 

heren (wedstrijd- en recreatieve zwemmers).  

Ik herinner me, dat ik op een van deze wedstrijden Enith Brigitta en Hansje Bunsschoten ben 

tegengekomen en dat ik daar een handtekening aan heb gevraagd. Helaas heb ik deze niet meer terug 

kunnen vinden. 

Tijdens de organisatie van een andere Lange Baan wedstrijd door de Punderman is ook een keer 1 

kilometer gezwommen. Voor deze prestatie werd je beloond met een prachtige tegel. 

De lange baan wedstrijden in Eindhoven in de IJzeren Man werden door de vereniging vaak bezocht. 

Soms met velen, soms maar met twee. Adriaan Bosch was de grote inspirator achter deze wedstrijden. Hij 

was altijd aanwezig en zorgde dat de zwemmers goed voorbereid waren. Op de dag zelf was hij vaak 

official. 

 

Het zwaarste weekend dat ik ooit heb gezwommen met de Lange Baan  

wedstrijden, was het weekend van 18 en 19 augustus 1979.  

Op 18 augustus 1979 zwommen Henk van de Laar en ikzelf de 2 kilometer  

wedstrijd in De IJzeren Man in Eindhoven en de volgende dag 3 kilometer  

op het Eurostrand in Eersel. Tijdens de 3 kilometer wedstrijd was ik op de  

helft en toen kreeg ik zo’n kramp dat ik op karakter de wedstrijd heb  

uitgezwommen. Zat ik in de trainingen net boven het uur, die dag was het  

73.57.2 minuten, desondanks staat het nog steeds als clubrecord in de  

boeken, omdat er na mij binnen de vereniging niemand meer is geweest  

die deze afstand heeft gezwommen. 

 

 



De Punderman 1964 -2014 

14 van 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

           

       Ik was zo moe dat ik mijn cap niet los kreeg.  

       Gelukkig was Adriaan Bosch er om me te helpen. 

 

 

 
         Het aandenken aan de 3 km wedstrijd 

 

    

Halverwege de jaren '80 kwam de klad in het Lange Baan zwemmen en kwam deze tak van sport binnen 

de vereniging te vervallen. 

Zo rond 2010 wilde Henri van der Heijden wel weer Lange Baan gaan zwemmen, maar dan niet de geijkte 

afstanden, maar 10 en 22 kilometer. Vaak erg zwaar, omdat er in open water wordt gezwommen. 
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Triatlon 

 

Eind jaren '80 kwamen er bij de Punderman jonge mannen zwemmen, die aan triatlon sport wilden gaan 

doen. Zij vroegen of zij binnen de vereniging beter borstcrawl konden leren zwemmen. De groep werd 

steeds groter en op een gegeven moment wilde Mario van Horrik op zondagochtend om 8.00 uur deze 

groep wel onder zijn hoede nemen. Het begon met de borstcrawl aanleren, maar werd gestaag uitgebreid 

met vaardigheden om lange afstanden te zwemmen. In 1996 zijn zelfs de statuten van de vereniging 

zodanig gewijzigd, dat de triatlon sport overeenkomstig de statuten van de NTB en KNZB binnen onze 

vereniging een volwaardig onderdeel is geworden. 

Aan veel wedstrijden in diverse landen wordt door onze triatleten actief deelgenomen. Sjaak Stevens, een 

van onze leden, is verhuisd naar Noorwegen, maar blijft de triatlon sport en de Punderman trouw. Laatst 

verscheen er een verslag van hem, dat hij in Ierland onder erbarmelijke omstandigheden aan een triatlon 

had deelgenomen. Ook in Noorwegen zijn triatlonwedstrijden en Sjaak probeert nog steeds onze mannen 

die kant uit te krijgen. 

In 1995 wisten we een echte triatlontrainer aan te trekken, Hans Strijbosch. Deze man heeft de vereniging 

op dit gebied groot gemaakt met zijn kennis van zwemmen, fietsen en hardlopen en de daarvoor te volgen 

trainingen op elk niveau van fysieke inspanning. Hij is echt allround en diverse heren hebben dan ook 

mede door hem meegedaan aan het Nederlands kampioenschap in Almere, waar ze 3,8 km zwemmen, 

180 km fietsen en een marathon van 42,1 km lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Triatlon Stein 2008 

 

Niet iedereen kan op dit niveau meedoen, maar er zijn ook wedstrijden waar het meedoen zwaarder telt 

dan het winnen. Er worden halve, kwart- en achtste triatlons georganiseerd. Door ongeveer een tiental 

mannen/vrouwen wordt vaak aan wedstrijden deelgenomen. 
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De indoor triatlon in Nuenen werd als pilot opgezet. De Punderman werd gevraagd om mee te doen en 

deze te evalueren. De opzet was goed en kleine verbeteringen werden doorgevoerd. Helaas is in 2014 de 

laatste versie hiervan geweest. Het blijft een hele klus: organiseren en genoeg vrijwilligers bij elkaar 

krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoor triatlon Nuenen 2014. 

Nadat Hans Strijbosch door omstandigheden zijn trainingen moest staken heeft Piet Ceelen deze groep 

onder zijn hoede genomen. Inmiddels zijn 2 triatleten op cursus open water trainer geweest en nu staan 

uit hun eigen midden René Wijnen en Jos Verberne aan het bad.  

De meeste triatleten van de groep van het eerste uur zijn inmiddels de 50 jaar gepasseerd. Afscheid 

nemen van de vereniging kunnen zij niet. Soms komen ze nog een keertje zwemmen, maar op de 

feestavond van de triatlongroep zijn meestal veel van hen present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een teamfoto na de triatlon in Stein in 2010.  

Van links naar rechts bovenste rij: Toon Stevens, Jos Verberne, Hetty van Berlo, Eric Joosten, Henri Koolen, Wilfred 

van Heugten. Op de onderste rij van links naar rechts: Evi Slegers, Els de Vries, Hans van der Heijden en Jos 

Meeuws. 
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Recreatief zwemmen 

voor jong en oud 

 

Hoe graag in Asten en Someren wordt gezwommen kunnen we zien aan twee grote groepen zwemmers 

binnen de vereniging. 

De jeugdige recreatieve zwemmers 

Zij komen trouw 2 keer per week naar het zwembad, waar zij graag te water gaan en allerlei zwemvormen 

doen. Bij de jeugd zijn de spellen favoriet, maar ook het leren duiken, reddend zwemmen en zwemslagen 

verbeteren, estafettes zwemmen en een kaartspel in het water. Zij krijgen er geen genoeg van. Dat is 

anders wanneer we alleen maar banen zwemmen. Dan krijgt het kader commentaar. Het blijft voor het 

kader dan ook een uitdaging om deze groep van zo'n 20 kinderen op een leuke manier bezig te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudere recreatieve zwemmers 

Zij komen ook met liefde en plezier 2 keer per week naar het bad. Een groep die het, gezien de leeftijd 

van de deelnemers, graag wat rustiger aan doet en een groep, die in een half uur nog graag een kilometer 

zwemt en aan de conditie wil werken.  
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Activiteitencommissie 

 

Binnen de vereniging is al jaren in een wisselende samenstelling en met verschillende activiteiten een 

activiteitencommissie actief. Een van haar activiteiten is geweest het  organiseren van zwemkampen. Eind 

jaren '90 gebeurde dit onder supervisie van Liesbeth van Doorn in samenwerking met het bestuur en 

diverse ouders. De oudste zwemmers namen het stokje over en organiseerden kampen voor de 

wedstrijdzwemmers. Na goedkeuring door het bestuur regelden zij de locatie, het eten en de spellen. Ik 

kan me nog herinneren dat er een kamp werd gehouden in Liessel en dat het de hele nacht had 

geonweerd. Als voorzitter maakte ik me ernstige zorgen, dat er op de locatie iets vervelends gebeurd zou 

zijn of dat ze weggespoeld waren. Ik ben op zaterdagochtend direct in mijn auto gesprongen en gaan 

kijken. Ze hadden een solide onderkomen en de kleinste zwemmertjes waren helemaal niet bang geweest 

voor het onweer. Dus, zoals Thomas Veldman het altijd zo treffend kan zeggen: “Alles onder controle”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp in 1998  

De zwemkampen worden niet meer georganiseerd, maar 

de activiteitencommissie zorgt er wel voor dat Zwarte Piet 

jaarlijks onze vereniging bezoekt. Onze jongste 

zwemmertjes vinden dit altijd erg spannend, maar ik moet 

de eerste Zwarte Piet nog tegenkomen die kan zwemmen,  

want die Pieten doen altijd alleen aan "droogzwemmen". 

Sinds een aantal jaren wordt er tegen het einde van het 

zwemseizoen voor de hele vereniging met aanhang een 

gezinsfietstocht georganiseerd. Onderweg moeten vragen  

worden beantwoord en de middag wordt afgesloten met een 

een barbecue bij een van de leden. Dat is elk jaar weer  

een heel gezellig evenement.  
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Officials en vrijwilligers 

 

Officials worden niet alleen door ons als vereniging gewaardeerd. Een aantal jaren geleden mocht ik 

namens de KNZB op de ledenvergadering Hans Schut en Liesbeth van Doorn een oorkonde 

overhandigen voor hun bijdrage als waterpoloscheidsrechter en -tijdwaarnemer. Zij deden dit toen beiden 

al 15 jaar. 

Het meest bijzondere in dit opzicht vond ik toch wel de speld van Adriaan Bosch, die door de KNZB als 

ere official is benoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Punderman dankt jullie voor jullie inzet: scheidsrechters, tijdwaarnemers en W-officials. 

Zonder jullie is deelname aan de competities namelijk niet mogelijk. 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. En bijzondere mensen die hart hebben voor de vereniging en 

elkaar zijn niet gemakkelijk te vinden. Bij deze moet ik bekennen dat ik van mening ben, dat de 

Punderman een zeer bijzondere vereniging is met zijn kaderleden van jong tot oud, van 15 tot 68 jaar, die 

gezamenlijk optrekken en van elkaar willen leren. 

Ik ben trots op onze vrijwilligers aan het bad en bij wedstrijden, op onze wedstrijdsecretarissen, onze 

technische commissie en de vrijwilligers binnen het bestuur. Als ik kijk dat ongeveer 30 van de 350 leden 

het mogelijk maken om de zwemvereniging op alle fronten draaiende te houden, dan kan ik tegen al deze 

mensen alleen zeggen: HEEL HARTELIJK DANK! 

Zonder jullie: geen zwemles, geen waterpolowedstrijden, geen zwemwedstrijden, geen triatlonwedstrijden 

en geen recreatieve groepen om te zwemmen. Dit is jullie verdienste! 

 

 

 

 

Met dank voor de bijdragen aan dit overzicht in de vorm van foto’s, gesprekken en het ter beschikking 

stellen van materiaal aan: 

Bart Berkvens, Els van Bommel, Adriaan Bosch, Miet Kanters, Ria van Leuken-Wijnen, Katja Dortmans en 

Jan Lommen. 


