Start trainingen seizoen
2017-2018
We starten weer op:
maandag 28 augustus
woensdag 30 augustus

De eerste zwemlessen starten weer op 2 september

Overhandiging Ocean Trailer
Het is jullie vast niet ontgaan dat we
fanatiek hebben meegedaan met ‘Jumbo
Sparen voor je Sportvereniging’.
Op vrijdag 1 september is de officiele
overhandiging door Jumbo.
Uiteraard is iedereen welkom om hierbij
aanwezig te zijn!
Wil je je even aanmelden als je erbij
bent? Dat kan via een reactie op de
facebookpagina van Lifesaving Team
Rosmalen bij het bericht van 24
augustus.
En niet geheel onbelangrijk... als je een
tenue hebt, graag in RBR-shirt
Locatie: parkeerterrein Jumbo Rosmalen
Tijd: 18.15 uur
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Nieuwe cursus ABC start 23 september

Zaterdag 23 september gaan we weer starten met nieuwe groepen voor het zwem ABC
bij Redding Brigade Rosmalen.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
De zwemlessen worden gegeven in zwembad Kwekkelstijn te Rosmalen op zaterdag
tussen 11:00 uur en 15:00 uur. De minimum leeftijd om te kunnen starten met de cursus
leren zwemmen is verlaagd naar 4,5 jaar. Onze groepen bestaan uit ongeveer 10
kinderen met 1 vaste gediplomeerde instructeur en een assistent-instructeur. We
hebben een hoog slagingspercentage; we gaan voor kwaliteit! Daarnaast zijn we een
gezellige vereniging met vertrouwde gezichten wat zorgt voor groot plezier bij de
kinderen.
Om een betere doorstroming te kunnen garanderen zijn het Snuffeldiploma en een
kikkertoets geïntroduceerd.
Het diploma A wordt afgezwommen na circa 60-70 klokuren.
Diploma B en C volgen hierna heel snel.
Meer informatie over, of opgeven voor, de cursus zwem ABC en/of zwemmend redden
kunt u via de e-mail: secretaris@rbrosmalen.nl opvragen of via onze website
www.rbrosmalen.nl
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Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december. Contributies worden bij Redding
Brigade Rosmalen geïnd via een automatische incasso.
De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd, in
februari/maart en in september/oktober.

Berichtje van de
penningmeester

Bij startende zwemmers zal de eerste incasso
plaatsvinden binnen 14 dagen na inschrijving in onze
ledenadministratie.
De contributiekosten in 2017 zijn:
 eenmalig inschrijfgeld 25,00 euro.
 contributie bijdrage elementair zwemmen (dipl.
ABC) is 235 euro
 contributie bijdrage t/m 15-jarige is: 192,00 euro.
 contributie bijdrage 16 jaar en ouder is: 198,00
euro.

Heeft u vragen over de
contributie en/of inning
daarvan, dan kunt u de
penningmeester bereiken via :
penningmeester@rbrosmalen.nl

Geslaagden kikkerdiploma
Melvin van Nuland
Lucinda van Nuland
Daan Lips
Charlotte Prinsen
Tessa Kusters
Lars Oversteeg
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Geslaagden zwem ABC 10 juni

Diploma A

Diploma B

Diploma C

Djoeke Breugelmans
Amin Derouich
Sophie Foederer
Johannes Gijsbertsen
Bram de Graaf
Linda Lips
William Lucassen
Dieke Moonen

Lizelotte Bosch
Dylan Hooymans
Serenity Netten
Milan Noorlander
Floris Oldeman
Sophie Scholten
Lotte Vorstenbosch
Tessa Vorstenbosch

Fleur van Oers
Isabel van Oers
Maud van Uden
Lara Verkaart

Floor Verhoeven
Salmaan Mohamed Omar
Naimo Omar Ahmed
Jos Schreuders
Bram Timmers
Lara Kruijsen

Runa van Creij
Jorrit Hessel
Maaike Hirink
Lina Lafdali
Nina Sleutjes
Youssra Hajji
Plien Moonen
Rafael van Vugt
Alexandre GourmaudRoodenrijs

Nederlands Kampioenschap Ocean In Noordwijk
Er zijn mooie resultaten behaald door de leden van de RBR op de 2km beachrun.

2e Daan Suijkerbuijk
4e Calvin van Helvoirt
6e Yannic van Heereveld

SUPER gedaan heren!
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Gouden medaille bij internationale wedstrijd Oostende.

In het weekend van zaterdag 8 en 9 juli heeft Daniël Scholten deelgenomen aan de
FILCOW cup in Oostende (BE). Een bijzonder aspect voor de leeftijdsklasse waar
Daniel in zit, is dat deze wedstrijd op het strand en in zee wordt gehouden. Normaal
gesproken komt deze leeftijdsklasse in een meer uit. Daniël heeft zich daar in het
sterke internationale deelnemersveld zo goed kunnen houden dat hij op het onderdeel
"beach flags" de eerste plaats wist te bemachtingen. Ook bij de andere onderdelen
(board race, oceanman, surfrace, beachsprint, beach run) wist hij een goede klassering
te behalen.

Gefeliciteerd!
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Jeugdweekend 2017

Dit jaar namen er circa 40 teams deel aan het jeugdweekend. Ongeveer 160 deelnemers
en zo’n 100 ploegbegeleiders en medewerkers (allen vrijwilligers) waren in touw.
Vrijdag en zaterdagochtend stonden in het teken van het opbouwen. Voordat rond 13.00
uur alle teams arriveerden waren de partytenten, muziekinstallatie en slaaptenten
opgebouwd en de laatste details uitgewerkt. De meeste brigades kwamen met meerdere
teams. Nadat de tenten waren opgezet werd het weekend geopend.
De zaterdagmiddag stond in het teken van meerdere spellen. Dit jaar streden 2 teams
per spel tegen elkaar. Er was van alles te doen: waterspellen, behendigheidsspellen en
snelheidsspellen. Na de spellenmiddag werd de barbecue aangestoken en werd er
heerlijk gegeten. De avond stond dit jaar in het teken van een “escaperoom” bosspel.
Met je team moest je de gevangenis met meerdere kamers doorlopen om uiteindelijk
het slot op de poort naar het bos te openen. Na een hindernisbaan en nog enkele
zoekopdrachten kwam je bij het bos. Hier werd je verdiende geld omgezet in zakjes
meel voor een groot smokkelspel. Rond 01.00 uur was iedereen weer terug uit het bos en
viel de stilte over het kampeerterrein. Nog even rust voor de wedstrijddag....
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Zondag stond om 6.30 uur de smeerploeg klaar om voor iedereen (deelnemers en
vrijwilligers) het ontbijt te smeren. Er werden veel boterhammen gegeten!. Deze dag
stond in het teken van de EHaD wedstrijd. De teams streden om de 1 e plek bij het
oplossen van een ongeval. Dit jaar bestond het ongeval uit een surfer die een bootje had
overvaren. Iemand (een pseudo drenkeling) lag onder de boot. Nog 2 andere
slachtoffers met lichte verwondingen dienden ook gered te worden. Een toevallige
kampeerder bood zijn telefoon aan om een “echte” 112-melding te maken. Dit gebeurde
allemaal onder het toeziend oog van een kritische jury.
Het was een geslaagd weekend: lekker weer, leuke deelnemers, veel gemotiveerde
vrijwilligers en een geweldig team. Ook de slachtoffers hebben dit jaar weer een mooi
ongeval gespeeld, het is toch niet niks om 40 maal hetzelfde “toneelstukje” op te
voeren.

De uitslag van het de EHaD-wedstrijd is:
1. Gouda 1
2. Eindhoven 1
3. Gouda 3
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Lifesaving in de vakantie

Tim van Valkenburg
Strand Lazise Italië
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Tijdzwemmen

De 3e zaterdag van oktober is er ieder jaar tijdzwemmen voor de leden van Redding
Brigade Rosmalen.
Tijdzwemmen is bedoeld als een testmoment om te kijken wat je tijden op de diverse
zwemafstanden op dit moment zijn (voor coach en zwemmer) en daarnaast is dit ook een
mooie gelegenheid om te kijken hoe zo'n wedstrijd er nu aan toe gaat voor iedereen die
al een tijdje staat te trappelen om mee te mogen of de zwemmer die twijfelt.
Het is een ontspannen en gezellige avond waar niemand kan winnen maar ook zeker niet
kan verliezen.
Natuurlijk is het wel de bedoeling dat vrijwel iedereen mee doet die naar wedstrijden
gaat; deze tijden vormen een goede basis om een indeling te maken bij een wedstrijd.
Dan is het erg jammer als er tijden missen.
De tijd die we overhouden wordt vaak gebruikt gebruikt voor het vrij spelen.



Michiel Dona is gehuldigd door de burgemeester van
Sint-Michielsgestel?



Margje weer veel Ocean caps heeft gemaakt?
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If joe ar drauning in de leek Redding Brigade Rosmalen
laat je niet in de steek !!!
www.facebook.com/reddingbrigaderosmalen

Indien U bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto van uw kind of u zelf op de Redding
Brigade Rosmalen Facebook pagina, kunt u dit kenbaar te maken bij de secretaris op
secretaris@rbrosmalen.nl en dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

Algemene informatie
Redding Brigade Rosmalen
Postbus 128
5240AC Rosmalen
www.rbrosmalen.nl
Clubhuis "Zandbergen"
Peter de Gorterstraat
5248NS Rosmalen

IBAN: NL58 INGB 0005 2647 18

Voorzitter
Peter Dona
e-mail: voorzitter@rbrosmalen.nl
tel: 073-5943364
Secretaris
Cor Lammers
tel: 06-24468572
e-mail: secretaris@rbrosmalen.nl
Penningmeester
John Geerts
e-mail: penningmeester@rbrosmalen.nl

Augustus
Maandag 28 augustus start training nieuwe seizoen
Woensdag 30 augustus start training nieuwe seizoen

September
Zaterdag 2 september start zwemlessen nieuwe seizoen
Zaterdag 23 september start nieuwe cursus ABC
Oktober
Zaterdag 14 oktober geen zwemmen
Zaterdag 21 oktober tijdzwemmen

Heeft u op of
rondom het zwembad iets leuks
mee gemaakt, iets te vertellen, of
nog een leuke wist u dat, laat het
ons dan weten op:
nieuwsbrief@rbrosmalen.nl
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