Jeugdweekend Rosmalen 2015
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni is het weer zover; het
hulpverleningsweekend voor de jeugd tot 15 jaar. Het hoogtepunt van
dit weekend is de wedstrijd in hulpverlening op zondag.
Wat gebeurt er in dit weekend?
Op zaterdag komen er jongens en meisjes uit het hele land naar Zandbergen
(ons clubhuis). Deze jongens en meisjes komen samen met hun brigade om 2
uur in de middag. De kinderen gaan dan hun tent opzetten, samen met hun
begeleiders. Zo rond 3 uur is het grasveld bij ons clubhuis omgetoverd in een
echte camping en kan het weekend officieel geopend worden. Gelijk na de
opening kan er dan begonnen worden met de spelletjes. Deze spellen duren
tot ongeveer 7 uur. De meeste kinderen hebben dan een reuze honger
gekregen, en dat komt mooi uit, want dan kunnen zij zich meteen op de
barbecue storten. Na de barbecue is er meestal een avondspel. Dit duurt tot
middernacht.
Zondagmorgen om 8 uur (als je nog niet wakker bent) wordt je wakker
gemaakt, en moet je opstaan. Als je daar zin in hebt, kan je, je wassen en
ontbijten. Tegen 9 uur beginnen de voorbereidingen voor de wedstrijd en
daar mag je natuurlijk niet naar gaan kijken. Waar je wel bij mag zijn is het
bekend maken van de startvolgorde. Je kunt dan nog even met je
begeleider en je ploegleden het een en ander door praten. Bijvoorbeeld hoe
moet ik ook al weer melden?
Als de jury het wedstrijdterrein voor de laatste keer bekeken heeft, en alles is
goed, kan de wedstrijd beginnen. Dan is het ongeveer 10 uur. Als alle
ploegen geweest zijn, worden de punten opgeteld die de jury gegeven heeft
en gelijk erna volgt dan de prijsuitreiking. Wil je mee doen? Geef je dan snel
op dan kunnen wij nog oefenen.
Als je nog niet met de wedstrijd mee mag doen dan kan je gaan kijken of als
je dat niet leuk vindt kan je ook op het grasveld blijven spelen. Er is daar altijd
iemand van de leiding die toezicht houd.
Kijken?
Ja, dat mag. Je ouders, opa, oma en alle andere die willen komen kijken zijn
welkom.
Wat kost het?
Het gehele weekend kost 12,50 euro per persoon.

Wie mogen er meedoen?
Iedereen die (club)brevet 1 of hoger heeft en niet ouder is dan 14 jaar. En in
een tent durft te slapen. Heb je nog geen (club)brevet 1 maar wel ZWEM
ABC-B en durf je in een tent te slapen dan mag je ook meedoen. Je mag dan
nog niet met de wedstrijd op zondag meedoen, dit is nog te moeilijk, maar je
kan dan wel op het grasveld spelen. Geef je zo snel mogelijk op (via
antwoordstrookje per mail, bij je opleider of Michiel), maar uiterlijk voor 31
mei!
Helpen?
Ben je ouder dan 14 jaar en vind je het jammer dat je niet meer mee mag
doen, dan kun je meehelpen, en indien nodig ploegleider worden. Geef je
dan op (via antwoordstrook medewerkers te vinden op www.rbrosmalen.nl)
bij Michiel.
Als je ouder(s) op zaterdagmiddag en/of zaterdagavond en/of zondag willen
helpen, of ploegleider willen zijn. Kunnen deze zich ook opgeven (via
antwoordstrook medewerker te vinden op www.rbrosmalen.nl) bij Michiel.
Waar wordt de wedstrijd gehouden?
Bij ons clubhuis in het zwembadje ernaast, dus in buiten water. Als het zeer
slecht weer is gaat het jammer genoeg niet door. Als dat zo is krijgen jullie van
ons bericht. Dit is natuurlijk wel op het laatste moment.

