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Jeugdweekend Rosmalen was weer een
Succes!
Ook nu is weer het leukste weekend van het seizoen op 20 en 21 Juni 2015 een succes
geweest! Zo zijn er ook dit jaar weer veel inschrijvingen geweest van diverse
reddingbrigades voor dit jeugdweekend in Rosmalen bij ons clubhuis Zandbergen te
Maliskamp. Leden vanaf zwemdiploma B en tot en met 14 jaar konden mee doen! Tijdens het
jeugdweekend zijn er op zaterdag in de middag aardig wat spellen gedaan die gezamenlijk
weer één spel vormden, de meeste spellen zijn dan ook in een competitie gedaan waarbij
twee teams tegen elkaar moesten strijden. Het winnende team kreeg dan ook twee muntjes
maar gelukkig kreeg het verliezende team ook een muntje. Bij genoeg muntjes kon in het
algemene spel landjes worden veroverd. Erg leuk spel en iedereen had er dan ook veel
plezier in, van Zaklopen, torens bouwen en flipper lopen tot kip schieten. Aan het einde
hebben we dan ook weer heerlijk ge-BBQ-t en 's-avonds nog eens een spel in het donker
mogen doen, en ja ook die irritante fotograven waar daar weer eens van de partij… Wat
waren sommige heksen aardig eng echter de soep werd niet zo heet gegeten als gedacht.
Na op zondag eerst te hebben genoten van een goed verzorgd heerlijk ontbijt was er
daarna weer als vanouds tijd voor een EHAD wedstrijd (Eerste Hulp Aan Drenkelingen).
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Mededeling vanuit het bestuur.
Ouders & zwemmers opgelet… In november zal het tweede deel van de jaarcontributie worden geïnd door de
penningmeester.

Bestuur Redding Brigade Rosmalen.

Nederlands Kampioenschappen Ocean.
Redding Brigade Rosmalen duidelijk aanwezig bij Nederlands Kampioenschappen Ocean.
Na een zomer hard trainen mochten de lifesavers van Redding Brigade Rosmalen hun krachten gaan meten met andere
lifesavers tijdens de Nederlands Kampioenschappen Ocean. Voor de junioren, senioren en masters (vanaf 15 jaar) was het
strijdtoneel het strand van Noordwijk. Voor de aspiranten (t/m 14 jaar) was het dichterbij huis, namelijk bij de
recreatieplas de Langspier in Boxtel.
Er stonden veel onderdelen op het programma, tijdens al deze onderdelen worden de vaardigheden van een lifesaver
getoetst van reactiesnelheid, kracht, snelheid, reddingen, techniek, conditie en kennis van zee en strand zonder
materialen maar ook met materialen zoals het paddleboard (soort surfplank) en ski (soort van kano).

Bij de aspiranten D (t/m 11 jaar) heeft Daniel Scholten een 3e plaats weten te bemachtigen tijdens het onderdeel Beach
Flags. Een korte sprint waarbij de sporters moeten opstaan en moeten rennen naar een flag (stokje) waar er 1 minder van
is als deelnemers. De aspiranten D jongens (t/m 11 jaar) Daniel Scholten, Tim van Valkenburg, Teun de Jager, Daan Geurts
van Kessel en Ralf de Jager wisten in het teamklassement een 2e plaats te behalen.
Bij de masters wist Michiel Dona een 3e plaats te behalen op de 2km beachrun, een 3e plaats op de run swim run en als
klap op de vuurpijl in het teamklassement bij de masters heren Nederlands Kampioen te worden.

Iedereen gefeliciteerd!
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Sinterklaas bij Redding Brigade Rosmalen.
Ook dit jaar komt de Sinterklaas naar de Redding Brigade Rosmalen en dan
wel op 5 december. Omdat Sinterklaas al heel oud is, is het voor de goede
oude man niet te doen om bij iedere groep (ieder half uur) langs te komen.
Hierdoor is de zaterdag dat sinterklaas op bezoek komt anders ingedeeld
dan een normale zwemdag. Alle groepen die op zaterdag zwemmen worden
in tweeën gesplitst, zodat er 2 groepen ontstaan (die na elkaar komen).

Wij doen dan de beweegbare bodem helemaal naar boven zodat alle kinderen daarop kunnen zitten. Wel moet het zwembad dan natuurlijk een beetje worden aangekleed, want... je kan sinterklaas toch niet in een kaal zwembad ontvangen. Hier helpen de kinderen volop aan mee. Ook is
het de bedoeling dat de kinderen in
zwemkleding komen, aangezien het in het zwembad altijd warm is en de beweegbare bodem nooit
helemaal droog is. Als Sinterklaas weer naar huis gaat, gaan ook alle kinderen naar huis. Op de
zaterdag dat Sintklaas op bezoek komt wordt er dus niet gezwommen/ lesgegeven. Over hoe de
groepen worden gesplitst en wat de precieze tijden zijn wordt u tijdig door de uurleider geïnformeerd.

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 spreekbeurtkofertjes 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 (spreekbeurt@rbrosmalen.nl )

Ingezonden stukjes.
Van Daniël Scholten:
Hallo allemaal, een tijdje geleden heb ik de spreekbeurt koffer van de brigade
gebruikt. Het was leuk om een spreekbeurt over de Reddingsbrigade te doen. In de
koffer zitten veel spullen die je kan gebruiken. Het was fijn en handig om de koffer
te lenen. De juffrouw vond het een erg goede spreekbeurt.

Groet Daniël.

Van Irina van Helvoort:
Ik heb mijn presentatie gedaan over reddend zwemmen. Het ging super goed en veel
kinderen waren onder de indruk. Ik was heel blij met de koffer want er zaten heel veel
interessante dingen in. Ik kon zelf ook veel dingen uit de boeken halen en ik wist zelf
ook niet alles. Je kan alles gebruiken en omdat je dingen in de mini versie hebt kan je
het beter uit leggen want anders snapt niet iedereen het.
Ik vond het leuk en de kinderen uit mijn klas ook. Het was heel fijn met de koffer.
Groetjes Irina.
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Diploma’s behaald vanaf april in 2015. Gefeliciteerd !
Afgelopen jaar zijn er weer examens geweest en daar hebben de volgende leden hun diploma gehaald:
Junior Redder 2
Sam Geurts v. Kessel

Zwemmend Redder 1

Zwemmend Redder 2

Zwemmend Redder 3

Zwemmend Redder 4

Babbe Babbe van Abeelen
Thera de Costa
Daan Geurts v. Kessel
Neil de Greef
Rick Schellekens
Tim van Valkenburg
Suzanne Verkroost
Lieke van der Zande
Evi Leenheers
van Abeelen
Thera de Costa
Daan Geurts v. Kessel
Neil de Greef
Rick Schellekens
Tim van Valkenburg
Suzanne Verkroost
Lieke van der Zande
Evi Leenheers
Sophie van de Zande

Lisa Bruijs
Irina van Helvoort
Menno Schalkx
Robin Verkroost
Daantje Voets
Max Blezer
Kunera Wessels

Timur Baranov
Wout van Boxmeer
Boudijn Wessels

Daphne Doljé
Rens Leinarts
Anke van Pinxteren
Isabelle Scholte
Calvin van Helvoirt
Martijn van der Zande
Zoë van Stijn
Nika Bozelie
Femke van Liempt

Lifesaver 1

Lifesaver 2

Lifesaver 3

Danielle Coppens
Chris Shiu

Bas Bozelie
Esther v. Creij
Simon Zentjens

Marjolein Coppens
Minka van Creij
Sanne van den Heuvel
Madelon Pijnenburg

R.B.R.

R.B.R.

R.B.R.

BREVET 1

Tom van Bakel
Ruben Schreuders
Dennis Oomen
Julius Lucassen

BREVET 2

Ralf de Jager
Yvar van Helvoort
Amy Noorman
Britt Voets

Diploma A

Diploma B

Diploma C

Laura Glaudemans
Koen Glaudemans
Lieke Kusters
Siar Mohammad
Ramin Mohammad
Caelum Neus
Floor van Hulten
Daan Schrader
Loïs Adomako
Rik van Lokven
Lasse Strijbos
Samuel van Zoest
Vinz Laros
Finn van Creij
Kai Marras
Jesse Bruijs

Cato Beurskens
Malaika van Helvoort
Lieke Scholten
Lisanne van Wijk
Fien Smetsers

Zaineb Hajji
Timo Kruijsen
Demy van Pinxteren
Nikky van Pinxteren
Gerben Schreuders
Ruben Schreuders

BREVET 3

Xander van de Camp
Teun de Jager
Sam Geurts v. Kessel
Kirsten v. Oorschot
Indy van Pinxteren
Meike Schalkx
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Ook 2e vaardag wederom groot succes.
Voor de 2e keer heeft Redding Brigade Rosmalen een vaardag georganiseerd. Op 11 juli ’s middags verzamelde maar liefst
25 enthousiaste leden zich op zandbergen en stonden te popelen om te beginnen. Het weer was dit keer ook stukken
beter als de vorige keer, dit keer konden we genieten van een heerlijk zonnetje waardoor alle disciplines; schiemanswerk,
uitleg over de boten, roeien in de vlet, communicatie met de portofoon en het varen met een buitenboordmotor heerlijk
buiten geoefend konden worden. Aan het einde van deze geslaagde dag zijn er 25 “schippers in opleiding” certificaten
uitgereikt.

www.rbrosmalen.nl alweer een tijdje online!

Al geruime tijd staat de nieuwe website www.rbrosmalen.nl online. Een groot succes want er wordt al duidelijk gebruik
gemaakt van de agenda en formulieren. Veel actuele informatie is hier dan ook te vinden. Zoals ook de nieuwsbrieven zijn
hier dan ook te downloaden en indien er suggesties zijn staan we hier altijd open voor “ Dus kom maar op ” Alle informatie
voor onze leden is overzichtelijk en makkelijk te vinden, als ook informatie voor ouders van kinderen die nog opzoek zijn
naar een organisatie waar hun kinderen op een fijne en duidelijke wijze het zwemmen kunnen leren en waarbij ze dan ook
nog de mogelijkheid hebben door te stromen naar wedstijd teams en of zwemmend redden . Heeft u de website nog niet
bezocht doe dit dan gerust en laat het ons weten als er meer behoefte is aan informatie die wij nog niet beschikbaar
hebben gesteld. Alvast bedankt.
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Interview met... Daan Geurts van Kessel
Dit keer hebben we een interview met Daan Geurts van Kessel.
Wat doe je bij Reddingsbrigade Rosmalen? Ik zit in de wedstrijdploeg
Wat vindt je leuk? Ik wil veel leren, in het water is het fijn ,leuk team
Wat wil je nog leren? Ik wil graag meer uitdaging en leren beter mijn adem in te houden onder
water..
Er zijn binnen en buiten wedstrijden wat vindt je het leukst? De buiten wedstrijden het is
heel anders, en andere onderdelen.
Wie is Daan over 5 jaar? Ik wil heel graag een professionele zwemmer worden .
Daan Geurts van Kessel

Dank je wel Daan Geurts van Kessel dat we je mochten interviewen!!

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!
Dit keer stelt zich voor: Daphne Doljé
Hallo allemaal ik ben Daphne Doljé en ben 14 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn zwemmen (natuurlijk) en tekenen. Het allerleukste wat ik
vind aan het zwemmen is het lesgeven en de wedstrijden.
Ik zit op de VMBO school Van Maerlant en heb het daar reuze naar mijn zin.
Mochten jullie vragen hebben stel ze me gerust.

Clubkampioenschappen in Gouda.
Als afsluiting van het Ocean seizoen waren er op 12 september de
clubkampioenschappen in Gouda. Het was verdeeld over verschillende
onderdelen ,het ging tussen Gouda en Rosmalen. Iedere club ging voor zijn
eigen clubkampioenen.
Het was vroeg dag het weer was redelijk, en we hadden er zin in ,de sfeer
gezellig en er waren langs de kant, veel mensen meegekomen om te komen
kijken .Er waren 5 onderdelen( Beachflags, Run swim run, Boardrace, beach
run, beach sprint) Gouda zorgde in de pauze voor wat lekkers en
iedereen deed super zijn best.
De clubkampioenen van Rosmalen 2015
Aspiranten meisjes: Thera d. Costa
Aspiranten jongens: Tim Valkenburg
Senioren Damens: Nika Bozelie
Senioren jongens: Calvin v Helvoirt

De top 3

Aspiranten meisjes:
1. Thera d. Costa
2. Kunera Wessels
3. Zoë van Stijn

Aspiranten jongens:
1. Tim van Valkenburg
2. Willem van bakel en Daniel Scholten

Senioren heren:

Senioren dames:

1. Calvin van Helvoirt

1. Nika Bozelie

2. Bas Bozelie

2. Dapnhe Doljé
3. Margo Dona

Allemaal gefeliciteerd en op naar volgend jaar clubkampioenschappen 2016.
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Wist u dat:
* Ronnie is gevraagd voor de foto's omdat hij Tom aan het helpen was.
* Tom Dona een prachtige mozaïek aan het maken is voor de RBR.
* Snuffel een nieuw onderdeel is tijdens de wedstrijden.
* De caps die we tijdens de Ocean wedstrijden moeten dragen zelf zijn gemaakt door Margje en Denise.
* We daar heel erg blij mee zijn, we hebben gewoon de mooiste van allemaal!
* Je met het jeugdweekend, zomaar een euro kan treffen in de soep.
* Daphne Dolje de jonge wedstrijdzwemmers graag afmat, door ze een onderdeel te laten zwemmen zonder flippers,
terwijl dat dat juist wel moet.
* Zoë van Stijn zomaar Joey wordt tijdens een wedstrijd in Schiedam.
* De wedstrijd club zomaar ineens afstapte van een gewoonte door naar een Burger King te gaan i.p.v. de MC Donald´s.
* Michiel Dona bij het EK Lifesaving , in Alicante, met Gouda mee zwom, maar toch overal zijn RBR tas mee nam.

Estafettewedstrijd in Schiedam.
Op 25 Oktober waren er de najaars-wedstrijden (Estafettewedstrijd)
in Schiedam waar 1 Rosmalense ploeg aan de start verscheen. De
aspiranten C (gemengd) wisten daar maar liefst in het
jongensklassement een mooie 3e plaats te behalen!
Gefeliciteerd met het prachtige resultaat!
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Succesvolle Europese Kampioenschappen Lifesaving
2015
Van 23 september tot en met 27 september vonden in Torrevieja,
Spanje de Europese Junioren en Master Kampioenschappen 2015 plaats.
Michiel Dona deed met de Goudse Reddingsbrigade Masters mee aan de
Europese Kampioenschappen. En met succes!
Het is een erg leuk evenement om mee te maken met wel een apart
ritme moet ik toegeven. Een normale EK dag ziet er namelijk z'n beetje
als volgt uit; rond 6:00 uur gaat de wekker waarna je je spullen gaat
pakken voor die dag en met tas en al tegen kwart voor 7 langzaam naar
beneden gaat naar het restaurant, om daar te ontbijten. Vervolgens
probeer je een lunchpakket(je) mee te krijgen en dan is het in het
donker op naar het strand (of op naar het zwembad). Om 8 uur
begonnen de wedstrijden, dus dan moest je al warmgelopen/ gezwommen
e.d. zijn. Het voordeel is natuurlijk wel dat je op het strand kan genieten van een mooie zonsopkomst, maar eerlijk is eerlijk zelfs in Spanje nodigt het zeewater dan niet uit om er dan al een
duik in te nemen om te inzwemmen. De hele ochtend ben je dan bezig met onderdelen en zoals het bij ocean (schijnbaar)
gebruikelijk is, is het erg moeilijk om een planning aan te houden en gaan de wedstrijden tot in de middag door. Daarna
worden de prijzen uitgereikt (per onderdeel zijn er prijzen te halen). En dan is het even uitrusten tot 4 uur (meestal een
uurtje of 2 rust), want dan is de 2e wedstrijdsessie van de dag. Tegen de tijd dat het donker werd (tegen 8en), werden de
laatste kampioenen gehuldigd en dan is het op naar het hotel. In het hotel aangekomen is het je spullen uitpakken en te
drogen hangen, even douchen en dan op richting het avondeten. Als je uiteindelijk in je hotelkamer neerploft na z'n dag is
het al snel je bed in (als je mazzel hebt tegen half 12) en dan is het op naar de volgende dag. Er is op de dag weinig tijd
voor andere zaken als de sport, vandaar dat wij ook erg blij waren met onze meegereisde supporters (lees: verzorgers,
taxichauffeur(s), inkopers, (mentale) coaches en natuurlijk als supporter. We hoefden maar iets aan te geven en het werd
verzorgt).
De Europese Lifesaving Kampioenschappen zijn opgebouwd uit 2 verschillende disciplines, eerst mochten de masters de
strijd aangaan met elkaar op het strand en in de zee. Na 2 dagen met surf lifesaving onderdelen werd het strijdperk
verschoven naar het zwembad voor de pool onderdelen. Er werd individueel met elkaar gestreden maar ook als team. Alle
onderdelen (zowel Ocean als Pool) zijn afgeleid van het echte reddingswerk met de diverse reddingsmiddelen. Als
voorbeeld de board rescue race: dat is een onderdeel dat half op het strand en half in zee plaatsvindt. Hierbij komt een
team van 2 lifesavers in actie. Op het start signaal zwemt lifesaver 1 (de zwemmer) naar een gekleurde boei, op het
moment dat hij daar is aangekomen tikt hij de boei aan en begint met zijn armen te zwaaien. De zwemmer wordt op dat
moment een drenkeling, die "gered" gaat worden door lifesaver 2 (die nog op het strand staat met een paddleboard). De
boarder peddelt zo hard mogelijk naar de boei, waar de zwemmer/ drenkeling mee op het board klimt om samen terug naar
de finish op het strand peddelen. Het zijn onderdelen waar je fysiek sterk voor moet zijn maar ook moet je veel kennis en
vaardigheden van andere zaken hebben, denk maar aan reddingsvaardigheden en aan kennis van de zee.
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Michiel wist samen met zijn teamgenoten maar liefst 3 keer een medaille binnen te slepen. Met het teamonderdeel
Beachsprint relay wist de ploeg een 2e plaats te behalen. Bij de individuele onderdelen wist Wim v. Grieken zich naar een
2e plaats te sprinten bij de beach sprint. Michiel piekte in het zwembad bij het poolonderdeel 100m Lifesaver door zich
naar een 3e plaats te zwemmen. Het EK 2015 avontuur zit erop, we zijn inmiddels allemaal weer goed en veilig thuis
gekomen na een korte week in Torrevieja, Spanje. Zoals je leest zijn het erg vermoeiende en volle dagen. De concurrentie
is echt keigoed en rete snel en de onderdelen op en top beheersen; aangezien het overgrote merendeel van de aanwezige
sporters, sporters zijn die vroeger in de nationale teams hebben gezwommen. En daar mag jij als sporter tussen gaan
staan aan de start, erg vet!
De resultaten die we gehaald hebben met de Goudse masters zijn (overigens ieder in zijn leeftijdscategorie):

Zwembad:

Ocean:

Line Throw:
Stefan + Wim: 4e plaats
Martijn + Michiel: 8e plaats

Beach Sprint:
Wim 2e plaats

100m Lifesaver:
Michiel: 3e plaats
Wim: 4e plaats
Hindernisestafette (Team):
5e plaats
100m popduiken met vliezen:
Michiel : 4e plaats
Wim: 9e plaats
Torpedoboeiestafette:
5e plaats
50m popduiken:
Martijn: 15e plaats
Michiel: 5e plaats
Wim: 6e plaats
4x25m popvervoeren:
4e plaats

Beach Relay (team):
2e plaats
Board Race:
Martijn -> Finale -> 15e plaats
Michiel -> Finale -> 16e plaats
Stefan -> Finale -> 6e plaats
Wim -> Finale -> 13e plaats
Ski Race:
Stefan: 7e plaats
Surf Race:
Martijn: 15e plaats
Michiel: 6e plaats
Wim: 7e plaats
Board Rescue Race (team):
Michiel + Martijn -> Finale ->
5e plaats
Ocean man Relay (team):
4e plaats
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Tijdzwemmen.
17 Oktober was het weer tijdzwemmen hier deden 41 zwemmers aan mee.
Het tijdzwemmen is er om te kijken of je tijden veranderd zijn met het afgelopen jaar en waarin je nog te leren hebt.
maar ook moet het een leuke avond zijn. Er waren verschillende onderdelen zoals rugslag ,schoolslag. Zwemvliezen.
Bij elk onderdeel start je met 4 of 5 zwemmers in de baan en aan de overkant staat iemand om je tijd te klokken. Na het
einde van de avond worden de tijden bekeken met die van vorig jaar. Er zijn maar liefst 152 persoonlijke records
neergezet.. Wat een prestatie!!!
Dankzij de inzet van zoveel lieve mensen is deze avond mogelijk, zonder hun kan de brigade niet.
Daar voor heel veel dank...

Nieuwe cursus ABC start in Februari 2016.
Redding Brigade Rosmalen gaat in 2016 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 4,5 jaar. 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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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

