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Bestuur
Examens zwemmend redden 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei vinden de examens voor de Junior Redders, zwemmend redders en lifesaver
diploma’s plaats. Hieronder de begintijden van de praktijk en de theorie examens. We verzoeken
alle kandidaten een half uur voor aanvang van het examen op het zwembad aanwezig te zijn.
14.15 uur: Junior Redder 1, Junior Redder 2, Zwemmend Redder 2
14.15 uur: theorie Lifesaver 1, theorie Lifesaver 3
15.00 uur: Junior Redder 3, Zwemmend Redder 1, Zwemmend Redder 4
15.00 uur: praktijk Lifesaver1, praktijk Lifesaver 3
15.45 uur: Junior Redder 4, Zwemmend Redder 4
15.45 uur: theorie Lifesaver 2
16.30 uur: praktijk Lifesaver 2, Zwemmend Redder 4
Let op: voor het examen van Zwemmend Redder 4 zijn dusdanig veel kandidaten dat deze
verdeeld zijn over vier groepen. Lees je persoonlijke uitnodiging voor het examen goed voor de
juiste aanvangstijd.
Oproep nieuw bestuurslid
Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuw (aspirant-)bestuurslid. Gezien de samenstelling
van het huidige bestuur en voor een goede balans, zijn we bij voorkeur op zoek naar een vader
of moeder van een van onze leden. Maar we willen ieder ander die interesse heeft, ook
oproepen om te reageren.
Dus, wil je iets extra’s betekenen voor onze vereniging? Heb je een open, kritische blik en houd
je van aanpakken? Laat dan weten dat je interesse hebt via het volgende mailadres:
voorzitter@reddingsbrigadeboxtel.nl
Op dit mailadres kun je ook terecht met eventuele vragen.

Technische Commissie (TC)
Examens zwemmend redden 20 mei 2017
Op 20 mei 2017 zal het jaarlijkse examen zijn voor de diploma’s junior redder,zwemmend
redden en Lifesaver.
Na de meivakantie zijn er nog een paar lessen voor de laatste voorbereidingen. Namens de TC
wensen wij alle kandidaten heel veel succes!

Theorie Lifesaver
Op 6 mei om 14.15 uur is er een proefexamen voor het theoretische gedeelte van de Lifesaver
opleiding.
Nederlands kampioenschap Lifesaving voor teams
Op zondag 26 maart 2017 heeft onze Reddingsbrigade deelgenomen aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Zwolle.
Tijdens deze wedstrijd is een film gemaakt. Deze film geeft een goede impressie van het
wedstrijd zwemmen. De film is te zien via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=LDNO3ZTvgnQ
Wij feliciteren!
Op 15 april 2017 zijn de volgende kinderen geslaagd voor een diploma:
Spetter ready:
Amber van Weelden
Brent van der Pasch
Evana de Jong
Spetter 1:
Bram van de Langenberg
Fien Bleumink
Matthijs Poot
Pien Bouwman
Sjef van Grinsven
Spetter 2:
Lars Melis
Lenn van Uden
Pepijn Gitmans
Pip Bok
Spetter 3:
Damian Beekmans
Sacha Bissels
Siemen Bevers
Tess van Meersbergen
Thijs Timmermans
Diploma A:
Alina Beck
Demian Matitawaer
Puck Korpadi
Diploma B:
Nils Bergmans
Stijn Bergmans
Sil Bouwman
Timo Arts

Diploma C:
Hannes van Aarle
Samuel Groenendaal
JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, organiseren wij dit jaar weer de
seizoensafsluiting. Deze activiteit is op zondag 28 mei 2017 en is bij het Dommeltje in Boxtel.
Tijdens deze activiteit gaan wij boerengolven en een vriendje of vriendinnetje is ook welkom! De
activiteit begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. Kosten voor de leden zijn
5 euro en voor niet leden 7 euro. Het belooft een hele leuke dag te worden, dus geef je snel op!
Ook mogen wij het thema van het jaarlijkse en hele leuke Reddingsbrigade kamp bekend maken,
dit is namelijk: televisie en bekende Nederlanders. Het kamp is 1, 2 en 3 september bij de Gaffel
te Hapert. De kosten bedragen 33 euro per persoon. Je kan je inschrijven tot uiterlijk 18 juni, wij
hopen dat jullie natuurlijk gezellig met zijn allen komen. Dus ben je tussen de 5 en 16 jaar geef je
dan snel op! Je kunt je aanmelden via: http://reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/kamp/
Of stuur een mail naar: jec@reddingsbrigadeboxtel.nl
Tevens heten wij Bruno van harte welkom bij de JEC!

RV
Onze vereniging gaat dit jaar voor de tweede keer het evenement “Triatlon het Groene Woud”
bewaken. Het evenement vindt plaats op zaterdag 1 juli vanaf 14.30 tot 19.00 uur.
De ervaring van vorig jaar leert ons dat het een erg leuke bewaking is en voor de beginners
onder ons het een leerzame bewaking is om eens te proeven aan het bewaken van de
waterveiligheid! Deze ervaring kan je later van pas komen op het strand!
Tijdens dit evenement zullen er ongeveer 200 zwemmers 500 tot 1000 meter zwemmen op het
kanaal nabij Oirschot. Na het zwemmen zullen de deelnemers gaan hardlopen en fietsen. Wij zijn
echter specifiek aanwezig bij het zwemonderdeel.
Voor dit evenement worden twee bewakingsposten ingericht en zullen er minimaal 12 personen
nodig zijn om deze bewaking uit te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben we dus jullie hulp hard
nodig!
Tijdens de bewaking dragen wij zorg voor de veiligheid van de zwemmers. Dit gaan wij doen door
te bewaken met een reddingsvlet en een tweetal vaste posten op de kant. Ook werken we
samen met de EHBO-vereniging en met de duikclub van de Koninklijke Landmacht.
Ben jij in het bezit van het diploma zwemmend redder 4 (of ga je daar dit jaar voor op examen)

en lijkt het je leuk om te komen bewaken schrijf je dan in door een mail te sturen naar
rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl. Geef dan ook aan of je in het bezit bent van een geldig EHBO
diploma, je hoogst behaalde diploma en of je wel of geen strandwacht ervaring hebt.
Agenda
Woensdag
Zaterdag

3 mei
6 mei

Geen zwemmen
Proefexamen theorie Lifesaver 1, 2 en 3 (14.15 uur)

Zaterdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Vr t/m zo

13 mei
17 mei
24 mei
20 mei
28 mei
1, 2, 3 sept.

Laatste zwemles van het seizoen op zaterdag
Laatste zwemles van het seizoen op woensdag
Examen afstand zwemmen en survival
Examen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver
Seizoensafsluiting
Kamp jong

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Sabine van der Struijk: rbbvertrouwenspersoon.struijk@gmail.com
Extern vertrouwenspersoon:
NOC*NCF: telefonisch: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.0016.00) of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via website:
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

