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Jeugdweekend Rosmalen komt er weer aan!
Het leukste weekend van het seizoen komt er weer aan! Jawel, bijna juni en dan is het weer
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tijd voor het jeugdweekend in Rosmalen. Inschrijven kan vanaf nu. Het jeugdweekend wordt
op zaterdag 20 en zondag 21 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, ge-BBQ-t en 's-avonds hebben we ook
een spel in het donker, 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). 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 klik dan op RBR LID. Wil je meehelpen en inzetten als medewerker klik
dan op MEDEWERKER. Ben je een gast brigade en het lijkt je leuk om mee te doen aan dit
EHAD weekend klik dan gerust op GAST BRIGADE.
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Mededeling vanuit het bestuur
Ouders & zwemmers opgelet… Er zijn nu al meerdere voorvallen geweest op de zaterdagochtend en de woensdagavond
waarbij er kleding “verstopt” is in de prullenbak of bij de kleedkamers van het andere geslacht, en zelfs kleding verdwenen
is. Dit is uiteraard niet de bedoeling, uiterst smerig en ongepast. Onze instructeurs gaan een extra oogje in het zeil houden. Daarnaast willen we ook een beroep doen op u, blijf alert en ziet u iets verdachts meld dit dan aan de instructeurs.
Het zwembadpersoneel is inmiddels geïnformeerd en alert.
Bestuur Redding Brigade Rosmalen.

Nieuwe Brigade website bijna af
Op dit moment zijn we druk bezig met een nieuwe website. Helaas wordt hierdoor de huidige website op het niet meer
“up to date ” gehouden, waardoor er verouderde gegevens op de site kan staan. Excuses voor het ongemak. Wij hopen de
nieuwe site spoedig online te hebben. Ons advies : Check regelmatig de website www.rbrosmalen.nl

Nieuwe cursus ABC start in September
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 zijn 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 op starten. 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.
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RBR scoort goed in Nederweert
Op zondag 22 februari reisde Redding Brigade Rosmalen af met 3 ploegen (1 aspiranten D jongens, 1 aspiranten C meisjes en 1 aspiranten C gemengd) naar Nederweert. Hier hebben we onze lifesaving vaardigheden met andere ploegen gemeten.

De laatste wedstrijd voor de aspiranten voor de Nederlands Kampioenschappen in april, dus ook de laatste "test" of de
opstellingen wel goed zijn en de laatste krachtmeting met de andere aanwezige brigades. Maar... is iedereen al wel weer uitgerust van de carnaval?
Dat is de grootste vraag. De aspiranten D jongens (Daniel Scholten, Tim v.
Valkenburg, Daan Geurts v. Kessel, Teun de Jager en Yvar v. Helvoort) wisten de onderdelen vervoersestafette met duikring, ringduiken, wisselslagestafette en de lijnredding erg goed door te komen. Ze zwommen als een
geoliede machine en dat bleek ook al snel... van de 4 onderdelen wisten zij 3 nieuwe clubrecords op hun naam te zetten.
De aspiranten C meisjes (Daphne Doljé, Kunera Wessels, Nika Bozelie en Zoë van Stijn) hadden al een goede wedstrijd gezwommen in Eindhoven en wilde ze laten zien dat ze goed op het
onderdeel lijnredding hadden geoefend waardoor ze in Eindhoven een plaats zakte. Bij het 2e
onderdeel 50m popduiken wisten zij een nieuw clubrecord neer te zetten en dat beloofde wat
voor de rest van de wedstrijd.

Bij de aspiranten C gemengd (Irina v. Helvoort, Willem v. Bakel, Daan
Suijkerbuijk en Calvin v. Helvoirt) waren maar liefst 3 zwemmers die voor
het eerst bij de aspiranten C zwommen. Maar de ervaren zwemmer Calvin
wist de nieuwe zwemmers goed te begeleiden, waardoor het team op topniveau kon presteren. Alle zwemmers wisten nieuwe persoonlijk records neer
te zetten.
Bij de prijsuitreiking mochten de aspiranten D jongens op het hoogste erpodium plaats nemen om de 1e plaats in ontvangst te nemen. De aspiranten C meisjes wisten ook op de 1e plaats te eindigen. De aspiranten C wisten zich naar een
hele goede 5e plaats te zwemmen. De laatste krachtmeting blijkt een goede krachtmeting te zijn en we kunnen wel
stellen dat er serieuze kansen liggen tijdens het NK in april.

Ingezonden stukje
Hallo allemaal, Nederweert zeer zeker niet verkeerd. Iedereen heeft het goed gezien, er is
pret voor tien. Waarom de pret op te hogen .... komt Rosmalen weer op het droge. De jongens
en meisjes zijn 1e geworden en zijn er nog een paar clubrecords verbroken. Dus ze hebben nu
al van de hoofdprijs geroken. Het was wel een spannende wedstrijd tot op het laatste. Waardoor ze zich goed voor het NK Reddend Zwemmen plaatste.
En het was weer super leuk want iedereen lag in een deuk.

Met vriendelijke groet Tom Dona.
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Diploma’s behaald 21 Maart 2015
Zaterdag 21 maart zijn er weer examens zwem ABC geweest en daar hebben de volgende leden hun diploma gehaald:
Diploma A

Diploma B

Lieke Scholten
Malaika van Helvoort
Lisanne van Wijk
Cato Beurskens

Tom van Bakel
Daniël Scholten
Trijntje Derkx
Jesse Bruijs
Wessel van de Doelen
Zaineb Hajji
Timo Kruijsen
Kai Marras
Demy van Pinxteren
Nikky van Pinxteren
Gerben Schreuders
Tygo Theunissen
Jesse Bruijs

Gefeliciteerd !

Wij stellen ons even voor
Misschien hebben jullie het al gemerkt dat er langs het bad nieuwe mensen rondlopen die helpen bij de zwemlessen.
Heel erg leuk dat jullie je inzetten voor de Redding Brigade Rosmalen! De nieuwe gezichten zijn : Wouter Scholten
Dit keer stelt zich voor: Yosca Bozelie
Hallo allemaal,
Mijn naam is Yosca Bozelie, ik ben 18 jaar oud.
Ik geef op woensdag samen met Michiel het tweede uur les op baan 4.
Verder zwem ik op de maandagen en doe ik aan de wedstrijden mee,
en coach ik de aspiranten van de woensdag met de wedstrijden. Ik ga
nog naar school, MBO 3 leerjaar twee en de opleiding die ik volg heet
Outdoor en Adventure, waar ik uiteindelijk zal slagen voor instructeur van een buitensport activiteit. Naast dat ik zwem bij RBR en
naar school gaan werk ik in het zwembad in Schijndel in het toezicht,
ook kun je me vinden binnen het Sportiom waar ik aan het bad toezicht houd en waar ik op de schaatsbaan sta. dit is in het kort Yosca.
Als je vragen hebt kom ze gerust stellen. Met sportieve groet, Yosca

André Coppens
Esther van Creij
Eline Thijssen
Yosca Bozelie
Marjolein Coppens
Daphne Doljé.

Dit keer stelt zich voor: Wouter Scholten
Hallo allemaal,
Mijn naam is Wouter Scholten. Na een tijd in de kantine tijdens de zwemles van onze Daniël en
Lieke ben ik sinds ongeveer 1 jaar op zaterdag te vinden in het zwembad. Hier assisteer ik bij
het geven van het ABC zwemles. Daarnaast zul je mij geregeld op de woensdag treffen in de
kantine tijdens de training van onze Daniël. Daarnaast ben ik afgelopen wedstrijd in Nederweert gevraagd als coach, wat ook erg leuk is. Ik werk als senior werkvoorbereider bij de gemeente Den Bosch, hier verzorg ik de voorbereiding van de infrastructurele (weg en waterbouw) werken. Samen met Janine (ook geregeld te vinden in de kantine) en onze 4 kinderen, Daniël, Lieke, Sophie en Elise, woon ik in Rosmalen. Sophie is sinds oktober ook gestart met de
zwemles. Naast het assisteren bij de zwemlessen ben ik bestuurslid van de Dutch Survival Club.
Wij organiseren Outdoor, Survival en 4x4 activiteiten voor diverse doelgroepen zoals bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeestjes of gewoon een lekker weekendje weg. Meerdere malen per jaar ben ik te vinden bij diverse
scouting activiteiten. Samen met 6 anderen, die ik al ken vanaf mijn 6e levensjaar, komen we minimaal 1 keer per maand
bij elkaar. In vogelvlucht mijn voorstelling, wil je meer van me weten spreek me dan even aan. Wouter Scholten.
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Internationale ontmoeting in Eindhoven

Zondag 25 januari vertrokken 3 ploegen van Redding Brigade Rosmalen naar Eindhoven om mee
te doen aan de Internationale Ontmoeting. De wedstrijd werd gehouden in het 50 meter bad
van het Pieter v.d. Hoogeband stadion. De enige estafette wedstrijd in het seizoen die in een
50 meter bad wordt gezwommen. Voor alle zwemmers is het ieder jaar weer onwennig om niet
na 25 meter de kant te kunnen aanraken, maar voor de zwemmers die sinds begin januari bij de
junioren zwemmen is het dubbel zo lastig. Voor hen is het de eerste wedstrijd waarbij ze 50
meter zwemmen en dan ook nog eens als een recht lang stuk. Daarnaast hadden de ploegen
helaas ook veel last van blessureleed.
De aspiranten C meisjes lieten zien dat zij met het uitkomen in de oudere categorie weinig
moeite hadden, na 3 onderdelen stond de ploeg op de 2e plaats in het tussenklassement. Met
nog de altijd lastige lijnredding werd de spanning en druk hoger om goed te presteren. Helaas
lukte het niet om in de serie als 2e aan te tikken, maar als 3e. Hierdoor konden ze de 2e plaats
niet vasthouden en eindigde ze op een super knappe 3e plaats!
Het damesteam kon helaas niet “op en top” fit aan de start verschijnen, zo moesten zij Margo
missen door een blessure en Marjolein had een blessure aan haar hand waardoor ze niet alles
kon zwemmen. Gelukkig waren de andere 4 dames fit en konden deze blessures opvangen. Zij
wisten een goede 15e plaats te behalen.
Ook de heren bleven niet buiten het bereik van het blessureleed, David had een blessure opgelopen waardoor hij beperkt werd in de inzet. Ook hier wisten de overige heren het goed op te
vangen en wisten zich daardoor in de midden moot te zwemmen naar een 22e plaats.

Spreekbeurt maken ?
Moet je een spreekbeurt houden of een verslag maken en je weet geen leuk
onderwerp? Doe het dan over Redding Brigade Rosmalen of de KNBRD! Redding
Brigade Rosmalen heeft spreekbeurtkoffertjes waarin alle informatie zit over
Redding Brigade Rosmalen en de KNBRD en zelfs een aantal miniatuur reddingsmiddelen! Alles wat je moet hebben om een goede spreekbeurt te kunnen maken. Wil je een spreekbeurtkoffer lenen? Dat kan, voor meer informatie kun je
mailen naar: Tom Dona (tom1dona@hotmail.com)
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Interview met .... Calvin van Helvoirt
Dit keer hebben we een interview met Calvin van Helvoirt. Ik ben 13 jaar oud en ik zwem op
woensdag van 19:00 tot 20:00 daar krijg ik les van Michiel. Ik ga 22 april op voor zwemmend
redder 4 en dat vind ik leuk. Ik vind het niet zo spannend want ik heb al vaker examen gedaan.
Mijn favoriete slag is borstcrawl en mijn favoriete onderdeel is pop vervoeren.
Mijn andere hobby is koken.
Ik zit op de Bosschevakschool, en het is daar erg leuk.
Zwemmen de leukste sport die er is, vooral het samen in een team sporten vindt ik leuk.
Groeten Calvin.
Dank je wel Calvin van Helvoirt dat we je mochten interviewen!!
Calvin van Helvoirt

Rectificatie
In de vorige RBR Nieuwsbrief hebben wij helaas één van de feiten niet goed geplaatst bij de "Wist U datjes" Er stond
namelijk : - De ouders van Sophie Scholten haar eens vergeten zijn op te halen
na de les, maar dat vond Sophie niet erg. Dit had moeten zijn: - De mama van
Sophie Scholten haar eens vergeten is op te halen na de les, maar dat vond Sophie niet erg.
Beste Wouter,
Wat vervelend dat we u als dader hebben aangewezen.
We begrijpen nu dat de volledige schuld niet bij u maar de mama van Sophie ligt.
Hiermee hopen dit punt nu het recht te hebben gezet.
Met de vriendelijkste groeten van de redactie.

Diploma’s behaald 4 April 2015 in Oss
Op 4 april was het zover en mochten leden van onze club bij gastbrigade Oss hun diploma's gaan halen voor het NK wat komen ging. Spannend natuurlijk in een ander bad en
andere instructeurs. Voor vele lag de druk hoog, geen diploma betekende geen NK Zwemmend Redden in Gouda. Het was erg druk maar toen we eenmaal wisten wat de bedoeling
was werden we als gast behandeld. Iedereen deed het boven verwachting, en mocht na
het zwemmen zijn diploma in ontvangst nemen. Allemaal mochten ze mee naar Gouda voor
het NK Reddend Zwemmen.
Allemaal gefeliciteerd!!

Brevet Junior Redder 2
Tom van Bakel
Daniël Scholten
Ralf de Jager
Iindy v. Pinxteren

Diploma Zwemmend Redder 1
Willem van Bakel
Daan Suijkerbuijk

Diploma Zwemmend Redder 4
Simone van Roosmalen
Eline Thijssen
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Wist u dat:
* De RBR ook dit jaar weer aan Oceanwedstrijd gaat doen.
* De groep Ocean sporters groter is geworden dan vorig seizoen.
* Een van onze (inmiddels vaste) supporters, Tom Dona, normaal gesproken altijd veel moeite heeft met het op staan.
Behalve wanneer hij gaat supporteren bij een wedstrijd van de RBR.
* De schijfjes van de fotograaf met de foto’s van de Internationale Ontmoeting te Eindhoven tegen water kunnen.
* De Huisfotograaf bij het NK Zwemmend Redden 2015 ook een record heeft verbroken…. 5947 foto’s in 2 dagen tijd.
* Een bezorgde coach na het NK vraagt : hoe zet je eigenlijk de stopwatch uit?
* David de Costa de kinderen nieuwe woordjes leert tijdens de trainingen.
* “Herstel…..” een bekend, leuk en nieuw woordje is bij de club.
* Mark van Liempt onderste boven is van het stoppen van populaire groep K3.
* De teams bij het NK Zwemmend Redden maar liefst 15 nieuwe clubrecords hebben verbroken.
* Je met één uur zwemmen meer calorieën verbrand (650 kkal) gelijk aan ongeveer één BIG MAC, en dat is meer dan een
uur fietsen of hardlopen.
* De zwemploeg met dit weetje heel blij is.... .

Verkiezing clubhelden van de amateursport
Onze RBR-clubheld stijgt naar de 2e plaats!
Er is weer een tussenstand gepubliceerd en we zijn één plaats gestegen! Clubheld Michiel Dona is gestegen naar de 2e
plaats in het "hoogste gemiddelde klassement" met een gemiddelde van 9,83. De eerste plaats is binnen handbereik!
Heb jij al gestemd? Niet? Snel doen dan, de RBR kan er namelijk 25.000 euro mee verdienen!

Klik op het logo om op onze
Michiel te kunnen stemmen.

Uitslagen NK Zwemmend Redden 2015
Het NK zit erop! Het was weer een gezellig, leuk, sportief, leerzaam en succesvol weekend geweest met maar liefst 7
ploegen. de uitslagen op een rijtje:

Nationale competitie

Nederlands Kampioenschap

(Over het gehele seizoen)

(NK Gouda)

- asp D meisjes 3e plaats

- asp D. Jongens 2e plaats

- asp D. Jongens 3e plaats

- asp D. Gemengd 4e plaats

- asp D. Gemengd 5e plaats

- asp C. meisjes 6e plaats

- asp C. meisjes 4e plaats

- asp. C. jongens 8e plaats

(op 17 punten na geen 3e)
- jun. dames 6e plaats
- asp. C. jongens 7e plaats

- sen. dames 14e plaats

- sen. dames 16e plaats

- sen. heren 17e plaats

- sen. heren 1 23e plaats
- sen. heren 2 37e plaats
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NK Reddend Zwemmen Aspiranten C en D
Het NK Zwemmend Redden: drie bekers voor de Reddingsbrigade Rosmalen!
Nederlandse Kampioenschappen in Gouda Op zaterdag 11 april reisde Zwemmend Redden Nederland af naar Gouda. Daar
vonden in het prachtige, twee jaar jonge Groenhovenbad de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmend Redden plaats,
voor aspiranten C en D. In het 25 meter bad streden dertien reddingsbrigades, van Staphorst tot Drachten, van Echt tot
Amersfoort, in een super sportieve sfeer om het Nederlands Kampioenschap Reddend Zwemmen.
Reddingsbrigade Rosmalen in Gouda. De Reddingsbrigade Rosmalen (RBR) was met vier ploegen goed vertegenwoordigd. De
wedstrijd begon meteen bloedstollend spannend met het onderdeel 50 meter popduiken voor de aspiranten C meisjes.

Voor het publiek op de tribune was niet te zien of de Rosmalense ploeg als eerste of als tweede finishte. Dat beloofde wat
voor de rest van de dag! Twee bekers in de Nationale Competitie 2014-2015 voor de RBR! In de pauze van het evenement
werden de winnaars van de Nationale Competitie 2014 – 2015 voor aspiranten C en D bekend gemaakt. Twee teams van
aspiranten D, een jongensteam en een meisjesteam, mochten een beker in ontvangst nemen. Beide teams bereikten de
derde plaats in de competitie die van het NK van 2014 tot dit NK liep. Gefeliciteerd Anke, Babbe, Irina, Kunera, Lieke,
Sophie en Thera! Proficiat Daan, Daniël, Yvar, Teun, Tim en Willem! Snelste bij de 4 x 50 meter duikestafette

Na de pauze zwommen de Rosmalense aspiranten alweer
zo vlug als water. Bij het onderdeel 4 x 50 meter
finishten ze als eerste. Ook het onderdeel 4 x 50 meter
wisselslag estafette ging ze goed af: ze eindigden als
tweede.

De derde beker. Aan het einde van de spannende dag maakte de organisatie de
resultaten bekend. Rosmalen mocht nóg een beker in ontvangst nemen: de aspiranten jongens D werden tweede in hun categorie. Trots en tevreden namen zij
ook deze beker in ontvangst. Nogmaals gefeliciteerd Daan, Daniël, Yvar, Teun,
Tim en Willem met deze beker voor jullie team!
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NK Reddend Zwemmen Junioren en Senioren
Redding Brigade Rosmalen Nederlands Kampioen in Gouda!
Herstelll… de dag is iets anders verlopen, dat gaan we jullie nu vertellen. Allereerst hebben we zeker
wel goed gezwommen en hebben we een erg gezellige dag gehad. Vol goede moed zijn we afgelopen
zondag in de vroegte richting Gouda vertrokken. Nadat de jeugd zaterdag een goede strijd geleverd
heeft, staan we vandaag met de senioren aan de startblokken. Een herenteam, en twee damesteams
(een zogenaamd jeugd dames- en een wat volwassenere dames team) gaan vandaag voor de eretitel
strijden. Natuurlijk kan dit niet zonder onze trouwe supporters en coaches als onze steun en
toeverlaat! Voor de sappige details raden wij je aan vooral verder te lezen……
Als eerste zijn we van start gegaan met het onderdeel hindernis zwemmen; alle zwemmers zwemmen 50 meter vrije slag, en op de helft ligt een lichtgekleurd niet opvallend hekje waar je onderdoor moet zwemmen. Speciaal aan dit onderdeel was, dat er de luxe was van een onderwater
camera. Normaal zie je het hekje een beetje omhoog gaan als de zwemmers niet diep genoeg
gedoken hebben, en heb je alleen zelf last van je hoofd maar kan je dit foutje prima ontkennen als
je eenmaal weer uit het water geklommen bent. Ditmaal kon het gehele zwembad meegenieten van
zwemmers die hun hoofd stootte of die juist voor de zekerheid extra diep zijn gedoken. Waardoor
een aantal van onze zwemmers zeker door de mand gevallen zijn.

Nu het eerste onderdeel geweest is, en de eerste krachtmeting geweest is, worden de kansen een beetje ingeschat. Wordt het een
zware strijd of tikken we juist als eerste in de serie aan? Toch altijd
weer een geruststelling als het eerste onderdeel lekker van start
gegaan is, en we prima mee kunnen doen met de rest van Nederland.

Het tweede onderdeel is een favoriet voor Rosmalen…de 50 meter popduiken. Het herenteam ging
absoluut synchroon in een treintje terug, het dames
team heeft op dit onderdeel bijna een clubrecord
gezwommen maar zijn vooral blij hun oren nog te
hebben, zo snel ging het!

Het derde onderdeel is pop vervoeren, ook ditmaal zijn alle poppen keurig gered binnen een keurige tijd. Vervolgens kwam
de torpedo boei estafette, altijd een spannend onderdeel. Maar ook vandaag heeft elk team van Rosmalen dit onderdeel
prima weten te voltooien.
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Wisselslagestafette.. het heren team was zo van overtuigd van hun eigen kunnen dat ze besloten hebben dit onderdeel te
strijden tegen het Nederlandse team en alle topteams van Nederlands (ofwel in de aller, aller, allersnelste serie). De
voorbereidingen waren perfect en Bas mocht het spits afbijten. Robin heeft zijn favoriete onderdeel, de 50meter rugslag gezwommen, Michiel mocht vervoeren en Yannick heeft zijn kunsten laten zien met de welbekende groene zwemvliezen. Waarschijnlijk moeten we nog wel even oefenen en doortrainen, maar toch was een erg leuke ervaring..;).

Tuigje als afsluiter. Ook spannend en vooral inspannend…De touwen vlogen in het rond (Hilde heeft zelfs over deze touwtjes gedroomd), de wissels werden gemaakt, alle stokjes werden gepakt. En wederom geen strafpunten behaald.
Het laatste onderdeel was Rosmalen absoluut het beste in, het zogenaamde “soppen”. De coaches Francis en Daphne zijn met kleren en al in het water belandt als grote dank. Maarten was
ondertussen gevlucht naar de hoger gelegen tribune en Michiel was geen pretbederver door ook
onderdeel uit te maken van het sopteam. Al met al weer een erg geslaagde dag, met als afsluiter
de McDonalds en weer een jaar lang trainen in het vooruitzicht om volgend jaar het Nederland
Kampioenschap te gaan bemachtigen. Ik denk dat een overwinning zeker al behaald is, op deze
dag zijn doordat geen van onze teams strafpunten gekregen heeft, dit op zich is al een overwinning op zich. Voor de foto’s van deze geweldige dag verwijzen we je graag naar onze Facebook
pagina en danken we uiteraard Leon weer voor zijn enthousiasme en de vele leuke foto’s!!

Vandaag hebben Simone, Eline, Esther en Daniëlle in de nieuwe categorie junioren gestreden. Bestond het senioren dames
team uit Yosca, Minka, Hilde, Marjolein en Margo. En het senioren heren team bestond uit Michiel, Bas, Yannic en Robin.
Dit jaar weer lekker trainen, en op naar volgend jaar!!
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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 zelf 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
5240 AC Rosmalen
www.rbrosmalen.nl
Voorzitter
Peter Dona
tel: 073-5943364
Secretaris
Cor Lammers
tel: 06-24468572
e-mail: secretaris@rbrosmalen.nl
Penningmeester
John Geerts
e-mail: penningmeester@rbrosmalen.nl

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

