
 

 

 
Aan alle bondsleden 
 

ons kenmerk : 2018-04 OC PvdB/NL 

datum  : 31 januari 2018 
onderwerp : Orange Cup 2018 
 
 
Geachte bondsleden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de Orange Cup. 
De wedstrijd worden gehouden op: 
 

Zaterdag 23 en Zondag 24 juni 2018 
in het Pieter van de Hoogenband Zwemstadion, Antoon Coolenlaan 1 te Eindhoven 

 
Beide dagen begint de wedstrijd om 10.00 uur. (tijd onder voorbehoud, definitieve tijd zie programmafolder). 
Meer informatie vindt u t.z.t. op de website www.rednedlifesavingsport.nl. 
 
Categorieën: 
JUNIOREN 
Voor junioren zwemmen diegene die geboortejaar 2003 t/m 2000 hebben. 
Een dames- en/of herenploeg mag uit maximaal 6 deelnemers bestaan.  
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4  
of brevet 5 van Reddingsbrigade Nederland.  
 
SENIOREN 
Voor senioren zwemmen diegene met geboortejaar 2002 of eerder. 
Een dames- en/of herenploeg mag uit maximaal 6 deelnemers bestaan.  
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4 
of brevet 5 van Reddingsbrigade Nederland.  
 
MASTERS 
Voor senioren zwemmen diegene met geboortejaar 1988 of eerder. 
Een dames- en/of herenploeg mag uit maximaal 6 deelnemers bestaan.  
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4  
of brevet 5 van Reddingsbrigade Nederland.  
 
In geen van de categorieën is het toegestaan om met gemengde teams deel te nemen aan de wedstrijd.  
   
Inschrijven kan via het Splash inschrijfformulier (is op de website www.rednedlifesavingsport.nl beschikbaar). 
Dit dient per email zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 juni 2018 in ons bezit te zijn, email adres: 
redned.orangecup@gmail.com. 
 
Meer gegevens over de wedstrijd worden na inschrijving een week voor de wedstrijd middels een 
programmafolder toegezonden.  
In afwachting van uw inschrijving, met vriendelijke groeten,  
 
Patrick van den Broek en Nico Laumen 
Projectleiders Orange Cup                     
redned.orangecup@gmail.com 
 
 

http://www.rednedlifesavingsport.nl/
mailto:redned.nkocean@gmail.com


 

 

Wedstrijdonderdelen. De verdeling is zoals nu voorzien. Dit kan nog wijzigen afhankelijk van het aantal 
deelnemers.  
 
Zaterdag: 
200 m Obstacle Swim  
100 m Manikin Tow with Fins 
4 x 50 m Obstacle Relay 
4 x 25 m Manikin Relay 
Line Throw 
 
Zondag: 
  50 m Manikin Carry 
100 m Manikin Carry with Fins 
100 m Rescue Medley 
200 m Super Lifesaver 
4 x 50 m Rescue Medley Relay 
 
De onderdelen staan uitvoerig beschreven in de laatste editie van het ILSE Competition Rule Book. Dit is te 
vinden op www.rednedlifesavingsport.nl of www.ilseurope.org/rules.htm 
 
Deelname 

• Voor de A-B-M groep mag er per nationaal team of brigade/club één ploeg worden ingeschreven bij de 
open categorie, één bij de master en één bij de junioren, die ook deelnemen aan de estafettes. Zo’n 
ploeg bestaat uit maximaal 6 dames en 6 heren. Individueel mogen brigades/clubs onbeperkt 
deelnemers inschrijven.  

• Atleten kunnen deelnemen aan 5 onderdelen. Indien er meer dan 350 aanmeldingen zijn dan zullen we 
van 5 naar 4 onderdelen per sporter gaan. 
 

Klassementen 

• Het klassement van de Orange Cup wordt opgemaakt als volgt: 
o Individueel zijn er prijzen per onderdeel 
o Voor het ploegen klassement tellen de scores van de estafettes. 
o De Orange Cup kent 1 team klassement 

 

• Het klassement voor het Nationaal Kampioenschap wordt opgemaakt als volgt: 
o Er is een klassement voor Junioren, Senioren en Masters. Prijzen zijn per onderdeel, er is 

geen totaalklassement en geen ploegenklassement. 
o Alleen Nederlandse atleten komen voor dit klassement in aanmerking. 

 
Kosten deelname 
Voor deelname aan deze wedstrijd is een inschrijfgeld van  € 15,- per individuele deelnemer verschuldigd, bij 
inschrijving over te maken op bankrekening NL64 INGB 0792 3981 73, t.n.v.  
W.P.C. de Klerk ovv Orange Cup 2018 en brigadenaam.  
Uiterlijk 4 dagen voor de wedstrijd dient het inschrijfgeld bijgeschreven te zijn op de rekening.  
Indien dit niet het geval is wordt de ploeg van deelname voor het NK uitgesloten. 
 
Hospitality 
Informatie over verblijf en andere faciliteiten is op aanvraag beschikbaar.  
Neem contact met ons op als er wensen zijn m.b.t. maaltijden of trainingsfaciliteiten, 
stuur een email naar: redned.orangecup@gmail.com 
Voor verblijf kunt u mailen naar hotel vd Valk : reservations@eindhoven.valk.com  
onder vermelding van boekingscode EIN-GF102064. 

http://www.ilseurope.org/rules.htm
mailto:redned.orangecup@gmail.com
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