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RBR Nieuwsbrief  

Alle geslaagde 

zwemmers 

Zoals elk jaar, het 2e 

weekend van juni was ook 

dit jaar weer een jeugd-

weekend. Brigades uit de 

wijde omtrek kwamen dan 

naar ons toe om, bij ons 

clubhuis “de Zandbergen” 

een heel mooi weekend te 

hebben. Ook dit jaar zat 

het weer mee! Op vrijdag 

avond hadden RBR leden al 

een heleboel opgebouwd. 

Er kwam aardig wat bij 

kijken van wc’s plaatsen 

tot tenten opbouwen! Op zaterdag druppelde iedereen langzaamaan binnen en degene die 

een eigen tent bij zich hadden gingen deze eerst opzetten. Nadat het een kleine cam-

ping leek was het tijd om het weekend te starten. Een weekend vol met spellen en ge-

zelligheid. Op zaterdag middag startte het weekend met een vossenjacht. Verschillende 

mensen hadden zich verdekt opgesteld en de deelnemers moesten ze zoeken. Er waren 

veel mensen en beroepen die uitgebeeld werden. Van wielrenner tot schooljuf. Tussen-

door liepen 2 badmeesters en die konden punten afpakken, en dat leverde soms een hoog 

gegil op. Deelnemers konden de punten echter behouden door in de familiekopgreep te 

gaan lopen! Na een heerlijke en gezellige BBQ was het langzamerhand tijd om aan het 

avond spel te beginnen. In het bos werd een heuse Cluedo gehouden en de deelnemers 

moesten de daders, het wapen en de kamer waar het gebeurd was raden. Hoe donkerder 

het werd hoe moeilijker de spelers te vinden waren, maar het lukte de meeste toch  

aardig! Een gezellig en spannend spel, niet alleen voor de deelnemers, ook voor sommige 

die in het bos moesten zitten!!! Zondag was de dag van de EHAD wedstrijd. Een echt 

ongeval werd nagebootst waar de deelnemers zo goed mogelijk op moesten reageren (wie 

neemt de leiding, komen ze er snel achter wat er is gebeurd?, wie belt naar 112 en wie 

gaat er redden)…er kwam veel bij kijken. Het was erg leuk om te zien hoe iedereen  

reageerde! Deelnemers en bezoekers mochten eenmaal voorbij het afzetlint niet meer 

terug. Dit om vals spel zoveel mogelijk tegen te gaan. Gelukkig werd er goed gezorgd 

voor de medemens aan de kant van het lint. Van soep tot suikerspin er was van alles te 

verkrijgen.  

 

 

Jeugd hulpverlening weekend 

Na afloop was er nog een prijsuitreiking: 

1 Rosmalen 7 

2 Gouda 4 

3 Gouda 1 Moe maar zeker voldaan ging iedereen weer naar huis!   



 

Op 18 Oktober en de gehele kerstvakantie van 19 December tot 4 januari is er geen 

 zwemmen. 

****  geen zwemmen  ****  geen zwemmen  **** 
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Er is weer tijdzwemmen op zaterdag 25 oktober van 18:00 tot 21:00 uur voor iedereen die op woensdag of maandag zwemt 

bij de RBR. Bij tijdzwemmen kun je niets winnen maar ook zeker niet verliezen, het is bedoeld voor iedereen die een keer 

een kijkje wil nemen hoe nou z’n wedstrijd er een beetje uit ziet. En voor diegene die al naar wedstrijden gaan zullen we de 

tijden opnemen zodat er bij de wedstrijden goede opstellingen gemaakt kunnen worden. En natuurlijk voor iedereen die 

vorig jaar al mee heeft gedaan om te kijken of ze dit jaar vooruit zijn gegaan. De onderdelen die gezwommen worden zijn; 

borstcrawl, schoolslag, rugslag (met ring of pop), borstcrawl met zwemvliezen. Voor de aspiranten (t/m 11 jaar) is dit 25m 

en voor de junioren en senioren 50m, behalve het pop vervoeren natuurlijk. De kantine is geopend en er is een directe ver-

binding naar de zwem zaal, dus ideaal voor de supporters.  Heb je altijd al een willen weten hoe een zwemmend redden 

wedstrijd eraan toe gaat of wil jij je tijden weten. Dan is dit bij uitstek de kans en doe mee! Je kan je opgeven door een 

mail te sturen naar: wedstrijden@rbrosmalen.nl, ook voor meer informatie kun je hier naartoe mailen. 

Tijdzwemmen 

Incognito zijn we gaan kijken naar de Ocean wedstrijden in Susteren. Om te ervaren hoe Ocean wedstrijden er aan toe 

gaan, wat er allemaal gedaan moet worden en of we nog tactieken kunnen afkijken.  Het incognito is helaas niet helemaal 

gelukt, al heel snel is Michiel herkend, maar ook door het jeugdweekend is ook de rest snel verraden. Het is erg leuk om te 

zien hoe een wedstrijd gaat. Alle deelnemers hebben minimaal een onderdeel zoals: paddleboard, zwemmen of rennen.  Wat 

we zien is dat sommige onderdelen met 2 zwemmers op 1 paddleboard uitgevoerd worden (Ah!! Oefenpuntje 1!) Verder zien 

we dat de afstanden die afgelegd moeten worden best wel groot zijn (Dus!! oefenpuntje 2) en conditie opbouwen.. Tot slot 

zien we punt 3 al heeft dat niks met oefenen te maken, we moeten voor de Ocean wedstrijden een cap op. De hele club 

dezelfde i.v.m. de herkenning. Wat zullen we doen, een strakke met geel en blauw of gaan we voor pajetjes….Dit laatste zal 

nog vervolgd gaan worden!!!  

Een dagje Susteren 

mailto:wedstrijden@rbrosmalen.nl


 

Voor iedereen was het vakantie, maar bij ons was er de hele zomervakantie gewoon door getraind. Door weer en wind, zon 

en regen , niets  hielt hun tegen! Op 06 September om 07.30 uur verzamelden we op de parkeerplaats bij het Kwekkel-

bad, nadat iedereen er was, vertrokken we richting Boxtel. Bij aankomst was het al snel een plek zoeken, de tent opzet-

ten, de boards klaar leggen en nog even een bakkie koffie. De spanning was af te lezen van de gezichten, het was hun eer-

ste  

buiten wedstrijd. De sfeer was goed, de jury duidelijk, de trainers top en toeschouwers volop aanwezig. Het weer was 

echt fantastisch! Iedereen deed het super goed en hebben laten zien dat we als Rosmalen er staan! Het was een gezellige 

dag. De resultaten liegen er niet om. Aspiranten gemengd Brons, meisjes team 5e plaats en het jongens team ook een 5e 

plaats. Dat belooft wat voor volgend jaar!!! 

NK Ocean te Boxtel  
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De onderdelen: 

* board race 

* beach flags 

* run swim run 

* rescue tube rescue race 

* cameron relay 

Beste leden binnenkort gaat de penningmeester van Redding Brigade Rosmalen weer een deel van de contributie 

incasseren. 

Contributie  



 

****** Nu opgeven is 25 Oktober starten  **** 

 

Redding Brigade Rosmalen gaat na de zomervakantie weer een aantal nieuwe cursussen zwem ABC opstarten.  

De groepen zijn nog niet vol dus uw kind kan nog worden ingeschreven. De zwemlessen worden gegeven in het zwembad 

Kwekkelstijn te Rosmalen op zaterdag tussen 11:00 uur en 15:00 uur. De zwemlessen zijn in aanvang 30 minuten en later in 

het traject worden de lessen 60 minuten. De minimum leeftijd om te kunnen starten met de cursus leren zwemmen is 5 

jaar. Ook na de kerstvakantie zullen wij weer nieuwe cursussen opstarten. Er is voor de cursus zwem ABC geen wachtlijst! 

Wilt u meer weten kijk dan op onze site: www.rbrosmalen.nl of bel naar: 073-5943364 (Peter Dona). 

Voor de cursus zwem ABC kunt u ook informatie opvragen  

of inschrijven via: secretaris@rbrosmalen.nl.  

Nieuwe cursus ABC start in oktober 

Na de recreatieve diploma’s (zwemmend redder en lifesaver) kun je nog veel meer diploma’s behalen binnen Reddingbriga-

de Nederland, namelijk junior lifeguard, lifeguard en senior lifeguard. Deze diploma’s behoren tot de beroepsdiploma’s 

binnen de reddingbrigades. Binnen deze beroepsdiploma’s zijn 3 verschillende diploma’s / disciplines te halen; pool 

(zwembad), open water (varend redden) en beach (strand). De opleiding voor deze diploma’s zijn competentie gericht, dat 

wil zeggen dat je verschillende opdrachten en proeven van bekwaamheden (pvb’s) succesvol moet afronden voor het  

betreffende diploma. Veel van deze opdrachten moet je zelfstandig doen en laten aftekenen door je instructeur. Zodat 

je hierdoor een volle map krijgt met allemaal voltooide opdrachten om aan te tonen dat je aan de gevraagde competenties 

voldoet. Deze map heb je dan ook nodig bij de pvb’s, deze worden afgenomen door een (onbekende) examinator. Bij de 

RBR kun je de pool (zwembad) en de open water (varend redden) lifeguard diploma’s behalen. Wil je een van de diploma’s 

behalen of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Michiel Dona, mp.dona@home.nl  

Lifeguard opleiding 
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Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief is de RBR dit jaar voor het eerst naar Ocean wedstrij-

den geweest. Petra v. Zoggel heeft dit jaar gezorgd voor de wedstrijdadministratie en trainin-

gen, nu het Ocean seizoen is gestopt heeft ook Petra aangegeven hiermee te willen stoppen 

i.v.m. tijdgebrek. Natuurlijk willen wij Petra bedanken voor het afgelopen seizoen voor de Oce-

an trainingen en begeleiding bij de wedstrijden. 

 

 

Petra van Zoggel stopt als Ocean trainer 

http://www.rbrosmalen.nl
mailto:secretaris@rbrosmalen.nl
mailto:mp.dona@home.nl
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Naast redden in het binnenwater/zwembad, diverse wedstrijden van Ocean, estafettes, ILSE, EHaD’s en marathons, 

kan je ook varend redden (leren) ! De brigade heeft sinds kort een splinternieuwe snelle rubberboot, beschikt over 2 

vlets, en doet regelmatig mee aan bewakingen. Dit jaar zijn we ook aangesloten bij de RVR (Regionale Voorziening Red-

dingsbrigades), hierbij verzorgen we de regionale veiligheid. Uiteindelijk kan je ook diploma’s behalen en een officiële 

lifeguard worden. Wil je nu meer weten over de mogelijkheden binnen de brigade of gewoon een keertje varen en leren 

roeien? Kom dan naar de vaardag!  

Varend redden ook iets voor jou….?  

 Belangrijke informatie….:  

Wanneer: zaterdag 11 oktober 16.00-18.30 (zandbergen).  

Wat: Kennismaking met roeien, varen (in onder andere een splinter-

nieuwe rubberboot), schiemanswerk, portofoon, en meer….  

Voor wie: RBR-leden, 13 jaar en ouder.  

Kosten: Gratis  

Inschrijven: stuur voor 1 oktober een mailtje naar  

vaardag@rbrosmalen.nl of schrijf je in via de lijsten in het zwembad.  

Voor meer informatie vraag Michiel of Margo Dona.  

mailto:vaardag@rbrosmalen.nl
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Zaterdag 30 augustus 2014, in het holst van de nacht (vooruit, het was half zeven in de ochtend, maar voor de zaterdag 

is dat heel vroeg!) verlieten Michiel en ondergetekende met vier seniorzwemmers van rond de vijftien jaar oud het bin-

nenland van Brabant op weg naar de Nederlandse ‘Ocean’: de Noordzee dus. Om acht uur ‘s ochtends zou op het strand 

van Noordwijk het Nederlandse Kampioenschap Ocean Events plaatsvinden. We waren netjes op tijd en als dank kregen 

we een stevige regenbui over ons heen. Welkom in Noordwijk aan Zee! We waren meteen klaarwakker. En koud. De lucht 

deed denken aan een grijze gewatteerde sprei; de wind aan stormkracht hevig. De organisatie was al in druk overleg over 

de veiligheid van de zee en besloot dat de NK gewoon door kon gaan. En zo geschiedde. Hilde vertegenwoordigde de RBR-

dames; Bas, David, Michiel en Yannick de RBR-heren. De strand- en zandonderdelen deden zij best goed. De stoelendans 

met de stokjes (officieel Beach Flags geheten) hield iedereen vele rondes vol. Daar was ook op het strand van de Grote 

Wielen flink op getraind. Maar de onderdelen die zich in zee afspeelden… 

Rosmalen aan Zee 

Rosmalen aan Zee, dat is nu eenmaal nog toekomstmuziek. Dat de golfslag van de Grote Wielen nihil is, dat hebben we 

geweten. In variatie op ‘wie niet sterk is moet slim zijn’: ‘wie niet ervaren is, moet afkijken’, zagen we Michiel met zijn 

board tot onze verbazing niet rechtstreeks de zee inrennen, linea recta naar de boeien die kilometers ver de zee in lagen 

(overdrijven is ook een vak, maar ze leken wel echt ver weg), maar eerst een heel stuk naar links (het zuiden) het strand 

afrennen. ‘Wat doet-ie nou?’ vroegen we ons vertwijfeld af, maar toen hij eindelijk de zee in rende en door de harde 

zuidwestenwind alsnog richting boeien werd gedreven en zo goed paddelde dat hij met de finale mee mocht doen, waren 

we apetrots! De drie jonge heren durfden de Run Swim Run niet aan en Hilde zag er ook golven hoog tegenop, maar ze 

deed het toch. Ze rende over het strand, zwom tegen de sterke golven in naar de boei, deed verwoede pogingen er om-

heen te zwemmen, zwom terug en rende ten slotte weer over het zand naar de finish. Ze kon niet meer, ze was kapot, 

maar ze had het gedaan. Een prachtprestatie, getuigend van moed en doorzettingsvermogen. Daar konden haar mannelijke 

leeftijdsgenoten nog wat van leren!  

Op weg naar IJsland 

Het laatste onderdeel was een teamonderdeel: de Rescue Tube race. Bas ging het water in en zwom alsof zijn leven ervan 

afhing. Richting de boeien. Dacht hij. Toen hij bij de boei was stak hij zijn hand op. Dat zagen wij vanaf het strand, heel 

in de verte. Dachten wij. Michiel met rescuetube en spiksplinternieuwe vinnen het water in, kei snel, om hem op te halen. 

Bij de boei aangekomen: geen Bas. Nergens te bekennen. Michiel zocht bij de andere boeien, maar kon hem ook daar niet 

vinden. Toen kwam er een reddingsboot aanvaren. “Er zijn een paar jongens teruggestuurd”, zei de schipper, “misschien 

zat er één van jouw team bij.”  Ja dus. Bas was als een gek gaan zwemmen. Door de hoge golven zag hij de boeien niet en 

volgde maar een andere zwemmer. Richting boeien? Nee, door de harde wind waren ze al een eind op weg naar IJsland.  

Hoe vaker zee, hoe beter! 

Ik heb makkelijk schrijven. Ik stond daar in mijn spijkerbroek, dikke sokken, leren wandelschoenen, winterjas met capu-

chon te kijken hoe onze in schaars geel-blauw geklede zwemhelden kou, storm en manshoge golven trotseerden. Alle gek-

heid op een stokje: wat een sfeer, wat een lol samen, wat een moed om zout en zand te happen, wat een teamspirit. De les 

van deze eerste NK: laten we het volgende seizoen wat vaker in zee gaan trainen, vijf minuten aan zee schijnt je geluks-

gevoel al te verhogen, dus wat houdt ons tegen? En we vonden het allemaal niet alleen een hele leerzame ervaring, maar 

ook super spannend, sensationeel, spectaculair en zeker voor herhaling vatbaar! 

Denise de Costa, moeder van David en voor een keertje privécoach van Hilde 

Nk Senioren Noordwijk 
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Clubkampioenschappen met Gouda  
Op zaterdag 13 september vertrokken veel Rosmalense 

Ocean sporters vroeg in de ochtend richting Gouda, om 

daar mee te doen aan de samen met RB Gouda georga-

niseerde clubkampioenschappen. Heet het dan geen 

clubskampioenschappen of clubbenkampioenschap? Nee, 

de opzet was als volgt: de sporters van Rosmalen en Gou-

da werden gemixt in de series voor de onderdelen zodat 

er 1 wedstrijd gehouden werd. Maar zowel Gouda als 

Rosmalen hielden een eigen puntenlijst bij. Aan het eind 

van de dag hadden we in ieder leeftijdsklassement 2 

winnaars, 1 van Gouda en 1 van Rosmalen. De onderdelen 

waren bijna hetzelfde als bij de Nederlands Kampioen-

schappen, dus helemaal vreemd waren ze niet meer. On-

danks dat er een Rosmalens en Gouds klassement waren, 

was een hevige strijd tussen Rosmalense en Goudse sporters om toch als enige echte winnaar van ieder onderdeel over 

de streep te komen. Dit unieke concept was erg succesvol, naast een vermoeiende en sportieve dag was het ook zeker 

zo gezellig en leerzaam. Wat ons en RB Gouda betreft zeker voor herhaling vatbaar! Tegen 6 uur waren we bij de MC 

Donalds om met z'n allen gezellig nog wat na te genieten en de sterke verhalen te vertellen. Het was voor iedereen 

nieuw en super leuk en de uitslagen liegen er niet om, voor een jaar lang kunnen de volgende 5 personen zich  

clubkampioen Ocean noemen: 13 jaar en jonger: 

Jongens: Pieter v. Zoggel 

Meisjes: Nika Bozelie 

* De nieuwsbrief redactie het jaarverslag van 1992 in "handen" heeft gekregen? 

* In dat jaarverslag wel hele bekende namen naar voren komen? 

* De nieuwsbrief redactie er een paar met jullie gaat delen? 

* Op 18 januari 1992 clubkampioen schappen werden gehouden? 

* In de categorie 100 meter schoolslag heren 15 T/M 20 jaar  

  Marc van Liempt een 2de plaats behaald met een tijd van 1:30,82? 

* In de categorie 50 meter schoolslag jongens 12T/M 14 jaar  

  Bas van Nuenen een 1ste plaats behaald met een tijd van 00:46,47? 

* In de categorie 50 meter schoolslag meisjes 9 T/M 11 jaar  

  Melinda van Son (tegenwoordig Melinda van Creij) een 2de plaats 

   behaald met een tijd van 00:53,68?                           

* In de categorie 75 meter schoolslag heren 21 T/M 30 jaar  

  Andre Coppens De 1ste plaats behaald met een tijd van 01:11,77? 

* Margje en Denise (moeder van Kunera en Boudijn en moeder van       

  David en Thera) bezig zijn om de caps te maken voor de Ocean? 

* Dat het de perfecte kleuren zijn….namelijk Geel Blauw? 

* We heel benieuwd zijn hoe dit alles gaat worden? 

* De nieuwsbrief redactie dit alles gaat volgen? 

 Wist u dat: 

14 jaar t/m 30 jaar: 

Heren: Bas Bozelie 

Dames: Eline Thijssen 

31 jaar en ouder: 

Heren Master: Michiel Dona 

Allemaal gefeliciteerd! 



 

If joe ar drauning in de leek Redding Brigade Rosmalen laat je niet in de steek !!! 
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Algemene informatie 

 

Redding Brigade Rosmalen  

Postbus 128 

5240 AC Rosmalen  

e-mail: secretaris@rbrosmalen.nl  

Voorzitter 

Peter Dona  

tel: 073-5943364  

Secretaris  

Cor Lammers  

tel: 06-24468572 

 Penningmeester  

John Geerts  

e-mail: penningmeester@rbrosmalen.nl  

Belangrijke datums 

Alle evenementen  
t/m Jan op een rijtje:  

Oktober 
07 Okt : Bestuursvergadering 
11 Okt  : Vaardag 
18 Okt : geen zwemmen 
18 Okt : Jaarlijkse Avondmarathon Oss  
25 Okt : Tijdzwemmen 
25 Okt : Start nieuwe groep zwem ABC 
 
November 
02 Nov : NK Ilse jeugd  
05 Nov: ouders mogen mee zwemmen 
04 Nov : Bestuursvergadering 
08 Nov: ouders mogen mee zwemmen 
29 Nov : Sinterklaas viering 
 

December: 
02 Dec : Bestuursvergadering 
13 Dec  : Oudejaarswedstrijd Weert 
20 Dec : geen zwemmen/ kerstvakantie (hele kerstvakantie              geen zwemmen)  
 

januari: 
06 Jan : Bestuursvergadering 
24 Jan : Familiezwemmen 
 

www.facebook.com/reddingbrigaderosmalen  

Indien U bezwaar heeft tegen het plaat-

sen van een foto van uw kind  of u zelf op 

de Redding Brigade Rosmalen Facebook 

pagina, kunt u dit zelf kenbaar te maken 

bij de secretaris op secretaris 

@rbrosmalen.nl  en dan wordt hier  

uiteraard rekening mee gehouden. 

Woensdag 5 november en Zaterdag 8 November is er weer ouder-meezwemmen. Dan mogen alle papa's en mama's weer 

hun zwembroeken en badpakken uit de kast halen om met hun zoon of dochter een zwemles (of training) mee te doen. 

Maar wat is precies de bedoeling van ouder-meezwemmen? Ouder-meezwemmen is bedoeld voor ouders om een les of 

training mee te maken, om te kijken wat de kinderen op het moment moeten doen in een les of training en hoe ver de 

vorderingen staan van uw kind. Daarnaast wordt er (meestal) aan het eind van de les ruimte vrij gehouden om vragen van 

ouders te kunnen beantwoorden.  

Ouder meezwemmen 
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