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Algemene leden vergadering Redding Brigade Rosmalen.
Op 24 maart 2016 om 20.00 uur vind er weer een jaarlijkse algemene leden
vergadering plaats te Zandbergen. Alle leden van 16 jaar en ouder van de Redding
Brigade Rosmalen zijn hierbij uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering, uw
stem wordt zeer op prijs gesteld. Maar natuurlijk zijn ouders/verzorgers van jeugdleden van harte welkom tijdens de ALV.
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Ouder meezwem dag.
Zaterdag 1 6 April is het weer ouder meezwem dag.
Een aantal keer per seizoen zijn er ouder meezwem dagen op zaterdag. Een ouder meezwem dag is om ouders, opa of oma de vorderingen van hun (klein)kind te zien. Ook is er
tevens de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betreffende opleider. Deze oudermeezwem lessen zijn dezelfde lessen (qua tijd). De lesopbouw tijdens de ouder meezwem dagen is over het algemeen als volgt: De eerste helft van de les is er gewoon instructie (waarbij ouders/ opa of oma gewoon mee mogen zwemmen!), en de tweede helft
van de les vrij zwemmen waarbij er de mogelijkheid is om vragen aan de instructeur te
stellen.
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Oudjaars– en Nieuwjaarswedstrijden.
Op 12 December hadden we de oudjaarswedstrijd voor de aspiranten. Nadat we verzameld hadden vertrokken we met

een groot team richting weert. Het is een klein zwembad maar de sfeer was goed, er waren weer veel supporters mee
gegaan om ons aan te moedigen. De wedstrijd verliep goed en de jury hield in oogje in het zeil langs de kant. De resultaten liegen er niet om. Het was een mooie dag om het jaar mee te eindigen, en te zeggen dat we trots mogen zijn op zo'n
wedstrijd ploeg.

C meisjes 7e plek
C jongens 7e plek
D meisjes 4e plek
D jongens 2e plek
D gemengd 6e plek
6 nieuwe clubrecords:
3 door jongens D
3 door jongens C

Op 9 Januari vertrokken we weer naar Weert, nu met de junioren en de senioren. Het was een gezellige, leuke wed-

strijd, waarbij goede plaatsen zijn behaald. De junioren meisjes wisten een 6e plaats te behalen en op de weg daarna toe
maar liefst 6 nieuwe clubrecords te zwemmen. De senioren dames wisten een 15e plaats te behalen in het sterke deelnemersveld.
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Sport2000 Rosmalen van harte welkom
Redding Brigade Rosmalen is erg blij te melden dat we er een nieuwe sponsor erbij hebben, SPORT2000 Rosmalen !
SPORT 2000 Rosmalen heeft een breed en hoogwaardig
assortiment voor zowel de recreatieve als de professionele
sporter. Ook verzorgen zij de kader en teamkleding van
Redding Brigade Rosmalen, waarbij de bedrukking van de
logo’s ook door hen wordt verzorgt. Leden van de
Redding Brigade Rosmalen krijgen op zwem gerelateerde
artikelen korting na controle van je lidmaatschap.
Redding Brigade Rosmalen is erg tevreden met de geweldige
samenwerking tussen SPORT 2000 Rosmalen en onze
vereniging. Loop gerust eens binnen in de winkel aan de
Dorpsstraat 21 te Rosmalen.
Voor meer informatie over SPORT 2000 Rosmalen kijk dan
op hun website Wilt u op de hoogte blijven van de
activiteiten in en om de winkel meldt u dan aan bij de
Facebook Fanpage van SPORT 2000 Rosmalen en klik op
'Vind ik leuk'. Via Facebook kunt u meekijken naar alle
activiteiten in en om hun winkel. U maakt soms kans op leuke prijzen en ze geven u het laatste nieuws op het gebied van
sportartikelen.

Bondsdiploma's en clubbrevetten 2016
Op woensdag 13 april wordt er een examen gehouden voor de bondsdiploma's
De kandidaten worden op de volgende tijd verwacht:
Junior redder 2 om 17:50 uur
Zwemmend redder 1 t/m 4 om 17:50 uur
Lifesaver 1, 2 en 3 om 17:20 uur

Op woensdag 20 April worden de clubbrevetten afgenomen.
De kandidaten worden op de volgende tijd verwacht:
Alle clubbrevetten om 17:50 uur.
Veel succes allemaal met de komende trainingen en het examen !

Geslaagd
Afgelopen 23 Januari was er weer diplomazwemmen en dit zijn onze gelaagde:
Diploma A

Diploma B

Diploma C

Isis Pennings
Tristan Slobbe
Willemijn Schalkx
Djonairo Netten

Malaika v. Helvoort
Loïs Adomako
Lieke Scholten
Rik Lokven, v.
Lasse Strijbos
Samuel Zoest, v.
Finn Creij, v.
Laura Glaudemans
Koen Glaudemans
Lieke Kusters
Caelum Neus
Verona Korsten
Ismael Omar Amelhamed
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Ingezonden stukje.
Van Arianne van Liempt:
Hallo Tijdens de eerste zwemles wordt uitleg gegeven van dit bord.
De instructeur zegt: "Hier mag je niet duiken, want dat is gevaarlijk".
En de leerling kijkt en antwoordt: "Dan krijg je een rode streep door je buik."
Arianne van Liempt bedankt voor je inzending!

Nieuwe cursus ABC start in September 2016.
Redding Brigade Rosmalen gaat in September weer een aantal nieuwe cursussen zwem ABC opstarten.
Er kan al ingeschreven worden.

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.

Spreekbeurt maken?
Moet je een spreekbeurt houden of een verslag maken en je weet geen leuk onderwerp? Doe het dan over Redding Briga-

de 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 )
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Wist u dat:
* We nieuwe wedstrijd en kader tenues hebben.
* RBR wedstrijd boven kleding laat bedrukken je 20 % korting krijgt bij Sport 2000.
* De RBR erg blij is met Jacco van Sport 2000.
* De RBR er ook bij was met de nieuwjaar duik.
* Bas Bozelie de Nieuwjaars duik in zijn eigen bad doet.
* Het erg mistig was en het was zoeken naar de vlag.
* Michiel Dona kan opdrukken en een boot op kan blazen tegelijk.
* Het familiezwemmen dit jaar druk druk bezocht wis.
* Tijdens het familie zwemmen weer kei gezellig was
* Onze sport ook op tv was bij zapp sport.
* Het zwembad mooi verbouwd is, dat we bijna een zonnebril op moeten zo mooi wit. !
* Denise de Costa vind dat de training niet zwaar genoeg is? omdat de meiden nog steeds energie hebben om
tikkertje te spelen onder de douche. :)

Estafettewedstrijden in Nederweert
Op zondag 21 Februari zijn er 4 jeugdploegen naar de estafettewedstrijden in
Nederweert geweest. Zij wisten daar erg goed te zwemmen en dit is terug te
zien in het klassement:

Aspiranten D jongens (t/m 11 jaar) - 2e plaats
Aspiranten D gemengd (t/m 11 jaar) - 1e plaats
Aspiranten C meisjes (t/m 14 jaar) - 5e plaats
Aspiranten C jongens (t/m 14 jaar) - 4e plaats

RBR logo in mozaïek
Er is hard gewerkt aan het RBR logo in mozaïek. Het is gemaakt door
Activiteiten Centrum Duinendaal in Den Bosch, Nu het af is hebben we het tegen de
schoorsteen in het clubhuis de Zandbergen gehangen. Het is erg mooi gedaan!
Redding Brigade Rosmalen bedanken :
Arie, Anita, Susan, Tom en Patricia van het Activiteiten Centrum Duinendaal.

RBR Logo in mozaïek
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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 tijd voor het jeugdweekend

in Rosmalen. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd, dus hou je mailbox, de RBR site en RBR facebookpagina in de
gate. Het jeugdweekend wordt op zaterdag 18 en zondag 19 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.
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NK ILSE te Gouda
Ook dit jaar gingen we vroeg op pad naar Gouda voor de Nederlandse kampioenschappen ILSE. Met maar liefs 26 zwem-

mers gingen mee. Voor veel zwemmers was het extra spannend. De eerste keer naar zo'n grote wedstrijd. Voor enkele
andere zwemmers een geheel nieuwe samenstelling van de groep. De Nederlands Kampioenschappen Pool was voor de aspiranten E, D en C. Na het officiële gedeelte kon de wedstrijd beginnen. Ouders en familie zaten vol spanning op de tribune.
Met trots kunnen we u vertellen dat er erg goed is gezwommen. Vele persoonlijke records zijn verbroken op de verschillende onderdelen. Ook konden we 5 medailles mee naar huis nemen;

Lieke Scholten (E)
3e plaats op de 50m vrije slag
met zwemvliezen.
Daan Geurts v. Kessel (D)
3e plaats op 50m ringduiken
met zwemvliezen
Malaika van Helvoort (E)
2e plaats op 50m ring vervoeren
Lieke Scholten (E)
3e plaats op 50m ring vervoeren
Lieke Scholten (E)
3e plaats 50m lifesaver
Ook deze dag werd traditioneel afgesloten met een bezoekje aan de Mac. Moe en voldaan maar ook zeker trots weer
richting Rosmalen. Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
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RB Rosmalen in de schoolkrant
Wist u dat er maar liefst 5 meiden van groep 8 van de basisschool de 3-stroom lid zijn van onze reddingsbrigade. Om
geld in te zamelen voor hun schoolkamp maken zij samen met de rest van groep 8 een schoolkrant. En natuurlijk kon daar
hun favoriete vereniging niet in ontbreken. Vandaar dat zij een erg leuk stukje hebben geschreven over de RBR waarbij
het om het redden van drenkelingen gaat maar ook om het sportieve aspect!
Babbe, Thera, Sophie, Lieke en Elizabeth, bedankt voor het leuke stukje!
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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

