
Nederlands Kampioen ! P1 

Nederlands Kampioen ! 
(vervolg) 

P2 

Algemene informatie P3 

Belangrijke datums P3 

In dit nummer: 

April 2016 Jaargang 9 , uitgave 1 

  Nederlands Kampioen ! 

 

Afgelopen weekend 2 en 3 april 201 6 is Redding Brigade Rosmalen afgereisd naar het pittores-
ke plaatsje Cuijk waar het NK is gehouden van de Lifesaving estafette wedstrijden. In het redding-
brigade land het top evenement om te kunnen zwemmen in Nederland. Met maar liefs 5 teams of wel 
22 zwemmers reisde Redding Brigade Rosmalen af naar het zwembad te Cuijk en waarbij de leeftijd 
varieert van ongeveer 8 tot 18 jaar. Alle teams hebben super goed gezwommen met een zeer mooi 
resultaat, en waarbij het jongens D team zelfs Nederlands Kampioen is geworden. Jawel u leest het 
goed “De beste van Nederland”, een super prestatie!  

 

 

Daniël Scholten - Teun de Jager - Daan Geurts van Kessel - Yvar van Helvoort  
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Van popduiken tot lijnredding,  van de vervoersestafette tot torpedo-boeiestafette. Alles is uitgevoerd in een uiter-
ste concentratie, zeker spannend omdat dit jaar het regelement is aangepast. Super lastig dus omdat er geen strafpun-
ten meer worden uitgedeeld, wanneer er een fout wordt gemaakt volgt er meteen een diskwalificatie voor het betref-
fende onderdeel. Fouten maken kan dus erg cruciaal zijn.  

 

 

Naast de gezwommen onderdelen is er een extra onderdeel toegevoegd bij dit NK namelijk het onderdeel ” Line 
throw”. Daniel en Yvar van het D team zijn Nederlands Kampioen Line throw! Line throw doe je met 2 zwemmers uit je 
team. Een zwemmer ligt op een, vooraf bepaalde afstand, in het water en krijgt van de ander de lijn toegeworpen en 
wordt zo snel als men kan binnengehaald en dient binnen 45 seconden te zijn uitgevoerd, anders is je beurt voorbij. Dit 
nieuwe onderdeel wordt door alle zwemmers erg leuk gevonden en lijkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Ook op 
dit onderdeel hebben onze zwemmers het heel goed gedaan en zijn de nodige prijzen in de wacht gesleept. Bij het NK 
2016 telt dit onderdeel helaas nog niet mee met het totale klassement. In 2018 zal de Line throw de lijnredding vervan-
gen. Voor alle duidelijkheid, lijnredding is een onderdeel waarbij een team van 4 zwemmers om en om de lijn, met daar 
een tuigje aan moet zwemmen om een stokje te halen en waarbij een andere zwemmer deze dan weer moet binnenhalen. 
Ook leuk om te vermelden is dat er aardig wat clubrecords zijn verbroken, en dat zegt zeker iets over de motivatie van 
de zwemmers.  



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 
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  

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. 

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 
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