Zomervakantie – laatste
zwemlessen – start nieuwe seizoen

De laatste zwemlessen van dit seizoen zijn op:
maandag 26 juni
woensdag 28 juni
zaterdag 1 juli
Wanneer we weer starten is nog niet bekend
omdat de jaarplanning van 2017-2018 van
het zwembad nog niet bekend is bij RBR.

Ons jaarlijkse jeugdweekend komt er weer aan,
geef je snel op!

Het leukste
weekend van
het seizoen
komt er weer
aan! Jawel,
bijna juni en
dan is het
weer tijd voor
het jeugdweekend in
Rosmalen.

Dit jaar
organiseren
we het voor
de 34ste keer.
Het jeugdweekend
wordt op
zaterdag 17
en zondag
18 juni
gehouden bij
ons clubhuis
Zandbergen
te Maliskamp.

Leden vanaf zwemdiploma B en tot en met 14 jaar kunnen mee doen!
Tijdens het jeugdweekend worden er op zaterdag in de middag spellen gedaan, daarna
gaan we bbq’en en 's-avonds hebben we ook een nachtspel in het bos, spannend toch... en
op zondag kun je eerst genieten van een goed verzorgd ontbijt en daarna is er een
EHAD wedstrijd (Eerste Hulp Aan Drenkelingen). Met een groepje van vier ga je een
nagespeeld ongeval zo goed mogelijk oplossen. Tijdens dit weekend kan je bij ons op het
terrein overnachten in je eigen tent of een tent van je brigade, hoe gezellig kan het
zijn. Wij zorgen uiteraard voor de veiligheid, zo is er een heuse nachtbewaking terwijl
jullie heerlijk liggen te slapen. Er zijn veel Redding Brigades die hier aan mee doen, en
gezelligheid staat hoog in het vaandel.
Ben je RBR lid en wil je heel graag mee doen dan is vandaag de laatste dag om jezelf op
te geven of als deelnemer . Ben je ouder dan 15 en wil je graag komen helpen; opbouw op
vrijdag, spelbegeleiding, groepsbegeleiding, nachtwacht en/of mee opruimen op zondag,
geef je dan ook op. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar Michiel
(technischecommissie@rbrosmalen.nl).
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Nieuwe cursus ABC start in September

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

Dank jullie wel!

Het seizoen zit er bijna weer op, nog niet
helemaal want we hebben nog een een examen
zwem ABC. voor de boeg. Maar als we even een
korte blik werpen op alle examens afgelopen
jaar kunnen we stellen dat we een erg goed
seizoen hebben gehad, ieder examen is
afgesloten met een slagingspercentage van maar
liefst 100% geslaagd!

Vandaar dat we iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan dit succes (instructeurs, assistentinstructeurs en vele anderen) willen bedanken
voor weer een super seizoen!
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Ocean training

Het is alweer bijna zomervakantie en
dus het einde van de het zwemseizoen
is in zicht. Maar niet voor alle leden,
een groot aantal leden van de
wedstrijdgroep zijn ook deze zomer
weer actief met Ocean trainingen en
wedstrijden.

Oceanwedstrijden
zijn
wedstrijden
die
gehouden op het strand en in zee (of een
meer). Er
zijn
individuele
onderdelen,
bijvoorbeeld de boardrace (een parcours
afleggen op een soort van surfplank), de
beachflags (een sprint-afvalrace op het strand)
of de surfrace (een parcours zwemmen). Maar
er zijn ook teamonderdelen, de board-rescue is
hier een voorbeeld van..!

De board rescue doe je in tweetallen, de een is
zwemmer/drenkeling en de andere is de redder.
De zwemmer/drenkeling zwemt zo snel als hij kan
naar een boei in het water, als hij daar is steekt
hij zijn hand omhoog en wordt dan drenkeling. Op
dat moment gaat de redder met een board naar
de zwemmer toe, de zwemmer klimt op het board
erbij en samen peddelen ze terug naar het strand

Allemaal heel leuke, spectaculaire,
maar ook zware onderdelen om te
doen!

Wij zijn al begonnen met trainen op maandagavond en trainen door tot september bij
het strandje van de Groote Wielenplas in Rosmalen. Kom gerust een keertje kijken!
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Redding Brigade Rosmalen actief op het NK estafette

Het weekend van 25 en 26 maart stond in het teken van het NK estafette Lifesaving.
Dit jaar werd dit gehouden in Zwolle. Op zaterdag waren de aspiraten aan de beurt. Met
3 teams vertegenwoordigden zij Redding Brigade Rosmalen. Aspiranten D gemengd,
aspiranten C jongens en aspiranten C meisjes. Op zondag was het junioren B dames team
actief. Helaas was het niet gelukt een jongens team samen te stellen.
Voorafgaande aan het NK is er hard getraind.
Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld:
Wie doet wat?
Oefenen van de wissels
Wie staat er bij welk onderdeel reserve?

De teams (minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers) hebben meerdere onderdelen
gezwommen. De aspiranten D zwemmen 5 onderdelen, de 4 beste onderdelen tellen mee
voor het eindklassement. De aspiranten C en de junioren B zwemmen 6 onderdelen,
waarvan de 5 beste onderdelen tellen voor het eindklassement.
Een aantal onderdelen dat werd gezwommen:
 50 m ringduiken voor ploegen
 4 x 25 m vervoersestafette met duikring
 4 x 25 m vervoersestafette met duikpop
 4 x 25 m wisselslagestafette
 4 x 50 m duikestafette
 4 x 25 m estafette met zwemvliezen
 4 x 50 m torpedoboei estafette

Naast deze onderdelen werd ook de line-throw gedaan.
In dit onderdeel gooit de deelnemer een reddingstouw naar het slachtoffer (een
teamlid) in het water. Het teamlid houdt zich vast aan een solide dwarsbalk. Deze balk
ligt voor de D op 6m, voor de C op 8m en voor de junioren op 12,5m vanaf de startzijde.
De deelnemer trekt het ‘slachtoffer’ terug naar de finishzijde van het zwembad.
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Hiervoor krijgt het team maximaal 45 seconden waarin meerdere malen gegooid mag
worden. De Line-throw telt niet mee voor het eindklassement.
Tijdens dit mooie lente weekend behaalde Redding Brigade Rosmalen mooie resultaten.
Aspiranten D gemengd
3e plaats  Bronzen medaille
Aspiranten C Jongens
2e plaats  Zilveren medaille
Aspiranten C meisjes
6e plaats
Junioren B dames
6e plaats

Zwemmers, trainers en coaches gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Even voorstellen

Sinds 2013 maak ik deel uit van het bestuur.
Daarnaast help ik bij het samenstellen van de
nieuwsbrief.
Ik werk als Support medewerker bij Oracle in
Utrecht voor een systeem dat wordt gebruikt door
zorgverzekeraars. Het is goed mogelijk dat de
zorgkostenfactuur die jij ontvangt afkomstig is uit
ons systeem! Voor onze personeelsvereniging
organiseer ik diverse activiteiten. Evenementen die ik
heb georganiseerd: tuktuk rijden, bezoek aan een
wijngaard (inclusief wijnproeverij) en lopen in de
voetsporen van Vincent van Gogh in Nuenen.
Mijn hobby’s zijn: wandelen met onze hond Bamboe,
lezen, koken en skiën.

Ellen Willemsen
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Ik heb pas mijn
speekbeurt gedaan
over
wedstrijdzwemmen
en de
reddingsbrigade.
Dit heb ik gedaan
omdat ik het zelf
erg leuk vind en
mijn klas meer
wilde weten over
deze sport. Ik had
een powerpont
gemaakt en had
van Michiel wat
spullen gekregen
om die te laten
zien.

De spreekbeurt van Tom

De klas was
erg
verbaasd
over de
sport en wat
daar bij
komt kijken.

Tot slot had
ik nog een
filmpje van
de
wedstrijden
laten zien
om een goed
beeld te
krijgen.

Ik had het goed
gedaan vertelde de
juf en de klas had
veel geleerd.

Binnen de reddingsbrigade kun je ook een een koffertje
krijgen met allemaal informatie over de reddingsbrigade;
handig als jij ook een keer een spreekbeurt wil doen!
Groetjes Tom van Bakel

Geslaagden Snuffeldiploma 18 maart
Op zaterdag 18 maart
zijn de volgende
zwemmers geslaagd
voor hun
Snuffeldiploma!

Fenna Klomp
Guus van Creij
Isa Scholten
Justin Theunissen
Wouter Manders

Gefeliciteerd en op naar het kikkerdiploma!
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Geslaagden zwem ABC 1 april
Diploma A

Lizelotte Bosch
Dylan Hooymans
Serenity Netten
Milan Noorlander
Floris Oldeman
Sophie Scholten
Lotte Vorstenbosch
Tessa Vorstenbosch
Salmo Mohamed Ahmed
Salmaan Mohamed Omar
Naimo Omar Ahmed
Jos Schreuders
Bram Timmers
Lara Kruijsen
Junior
Redder 2
Sion Jansen

Feline Groos
Ruben
Schreuders
Caelum
Neus

Zwemmend
Redder 1
Ralf de
Jager
Britt Voets
Thye van
der Meulen
Julius
Lucassen
Rick van
der Meulen
Kaan Önal
Nik
Noorman
Verona
Korsten
Nienke d.
Groot

Diploma B

Runa van Creij
Alexandre Gourmaud-Roodenrijs
Jorrit Hessel
Maaike Hirink
Bart Kieboom
Lina Lafdali
Nina Sleutjes
Yuri Korsten
Nika Pennings

Zwemmend
Redder 2
Xander van
de Camp
Teun de
Jager
Sam Geurts
v. Kessel
Indy van
Pinxteren

Veroniek
van der
Meulen
Yvar van
Helvoort
Daniel
Scholten
Tom van
Bakel

Diploma C

Tim Prinsen
Bram Vos
Kevin van Zoelen
Iris van Zoelen

Geslaagden bondsexamen 12 april
Zwemmend
Redder 3
Babbe van
Abeelen
Thera de
Costa
Daan Geurts
v. Kessel
Neil de
Greef

Zwemmend
Redder 4
Irina van
Helvoort
Daantje
Voets
Kunera
Wessels
Lieke van
der Zande

Tim van
Valkenburg
Elisabeth
Melissen

Willem van
Bakel

Rick
Schellekens

Sophie van
der Zande

Lifesaver 1
Lisa Bruijs

Boudijn
Wessels
Daan
Suijkerbuijk

Lifesaver
2
Daphne
Doljé
Calvin van
Helvoirt
Zoë van
Stijn
Simone
van
Roosmalen
Eline
Thijssen
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Geslaagden clubbrevetten op 19 april

R.B.R.BREVET 1
Tristan Slobbe
Remco Kruijf
Joaquim van Zoest
Jelle Derckx
Rik van Lokven
Emma ter Borg









R.B.R.BREVET 2
Salma Belgharbi
Kiran van Hunen
Sion Jansen
Gert van Leijenhorst
Jitte van Liempt
Jerre van der Meulen
Lieke Scholten
Gerben Schreuders
Ben van Leijenhorst
Elin Frerichs

R.B.R.BREVET 3
Karianne v. d. Meulen
Ruben Schreuders
Dennis Oomen
Armagan Önal
Feline Groos
Malaika van Helvoort
Caelum Neus
Lieke Kusters
Amy Noorman

De actie Jumbo “Sparen voor jouw sportvereniging” zeer
geslaagd is. RBR heeft in Rosmalen de meeste punten
weten te sparen.
Iedereen bedankt voor het meesparen en invullen van de
sportpunten!!!
Er woensdag 12 april een zeemeermin in het zwembad was?
Een aantal aspiranten zelf(s) buiten de Ocean training om
hard aan het trainen zijn?
Ingrid, Margriet en Patricia de ABM regelneven zijn?
Wij onze eigen Marloes Dekkers hebben? Margje heeft de
badpak ontwerpwedstrijd gewonnen bij SwimMere
zwemsport
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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

Juni
Maandag 5 juni geen zwemles (2e pinksterdag)
Zaterdag 10 juni examen zwem ABC
Zaterdag 17 juni geen zwemles (jeugdweekend)
Zaterdag 17 en zondag 18 juni Jeugdweekend
Maandag 26 en woensdag 28 juni laatste
zwemlessen
Juli
Zaterdag 1 juli laatste zwemles
Maandag 3 juli start zomerstop

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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