INFORMATIE NATIONALE SELECTIE SENIOREN 2019

Beste Sporters, Clubtrainers, Bestuurders,
N.a.v. het afgelopen WK 2018 in Adelaide (Australië) en de ambities vanuit het bestuur van
Reddingsbrigade Nederland, willen wij u informeren over de topsport binnen Reddingsbrigade
Nederland en wat dit betekent voor de selectie criteria.
Binnen de sportraad kennen wij drie kolommen: breedtesport, sport evenementen en topsport.





Breedtesport;
Verantwoordelijk voor de sport in de breedte, begeleiden van brigades, organiseren van de
opleiding brigadetrainer, talentontwikkeling (8-18 jaar) en het coördineren/organiseren van
clinics.
Sport evenementen;
Verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden binnen Reddingsbrigade Nederland
Topsport;
Verantwoordelijk voor het topsportbeleid en de atleten binnen de Nationale Selectie
junioren en senioren. Als Nederland willen we zo hoog mogelijk presteren op internationale
toernooien, EjK, WjK, EK, WK en de World Games.

M.b.t de selectie senioren hebben wij reacties van diverse reddingsbrigades m.b.t. de topsport
meegenomen in het besluit over de te volgen weg binnen de topsport. Tevens zijn de prestaties van
het afgelopen WK en de ambities van Reddingsbrigade Nederland bepalend voor de selectie en de
criteria voor deze selectie.
Topsport bedrijven binnen Reddingsbrigade Nederland met een beperkt budget is een uitdaging. De
diverse brigades zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de topsport. Wij hebben elkaar nodig. We
gaan daarom meer investeren in de samenwerking met individuele sporters, brigade trainers en het
begeleidingsteam.
Een positieve houding en gedrag en 100% inzet is belangrijk om uiteindelijk het doel de Top 8
wereldwijd te bereiken. Laten wij met elkaar een goed sportklimaat creeren waar we elkaar
respectvol behandelen: brigade trainers, sporters, coaches, begeleiders en het bestuur.
Erik van Daalen
Portefeuillehouder sport
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Jolanda van Dalen
Chef de Mission

Fedor Hes
Bondscoach

Selectie 2019
De selectie 2019 wordt gevormd door sporters die aan de volgende criteria voldoen:
Criteria voorlopige selectie senioren 2019:
●
●

●
●
●
●

Resultaat WK 2018 op basis individuele pool tijden:
 De 5de Europees gezwommen tijd in de series of de finale is bepalend (zie schema)
Resultaat WK 2018 op basis van individuele ocean finale plaatsen:
 Van de eerste 16 van ieder individueel ocean onderdeel van het WK is de 5de plaats van
een Europeaan leidend. Zijn er maar 4 Europeanen bij de top 16 dan is de 4de plaats
leidend (of de 3de etc.)
Resultaat WK 2018 op basis van relay onderdelen (pool en ocean):
 Medaille op het WK.
De selectie bestaat uit maximaal 14 senioren sporters (7 dames / 7 heren)
We kijken hier naar het absoluut prestatie niveau (minder mensen selecteren is dus mogelijk)
Tot 21 juli 2019 kan de selectie veranderen. Op 23 juli 2019 wordt de selectie voor het EK in
Italië bekent gemaakt

Criteria pool onderdelen individueel:
●

Uitgangspunt voor de pool is dat de gezwommen tijden gelijk zijn of sneller zijn dan
hieronder genoemd. De tijden dienen gezwommen te zijn bij een goedgekeurde wedstrijd in
2019 van Reddingsbrigade Nederland, de ILSe of de ILS.
Individueel pool onderdeel
200 obstacle
50 manikin carry
100 manikin tow with fins
100 manikin carry with fins
100 medley rescue
200 superlifesaver

Heren
1.59.34
0.30.72
0.52.53
0.47.77
1.02.96
2.12.56

Dames
2.13.53
0.36.56
0.59.66
0.53.28
1.14.28
2.30.71

Criteria ocean onderdelen individueel:
●

Een sporter kan op basis van ocean resultaten, behaald op goedgekeurde wedstrijden in
2019 van Reddingsbrigade Nederland, de ILSe of de ILS, geselecteerd worden. Aangetoond
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dient dan te worden dat de sporter individueel op Europees niveau tot de Top 5 behoort. Dit
ter beoordeling van de bondscoach.
Criteria relay onderdelen:
●

De bondscoach bepaalt wie geschikt is voor uitzending naar het EK op relay onderdelen. Op
11 mei 2019 is er een REDNED pool wedstrijd. Op deze dag kunnen tijden gezwommen
worden voor relay onderdelen.

Deelname EK 2019:
●

Op 23 juli is de bekendmaking van de sporters die naar het EK gaan van 18 t/m 25 september
in Riccione (Italië) 2019.

Voorlopige selectie 2019:
Op basis van de resultaten WK Adelaide zoals in deze nieuwsbrief beschreven zijn de volgende
personen geselecteerd:
Heren

Dames

Verdere invulling van het programma 2019:
In overleg met Fedor Hes, bondcoach Reddingsbrigade Nederland, staan de volgende punten op de
agenda voor 2019:
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2 a 3-wekelijks individueel contact met iedere sporter van de senioren selectie. Dit via
skype, telefoon of een 1 op 1 gesprek;
Maandelijks een update met de betreffende brigade trainers. Dit kan worden uitgebreid
met de trainers van de junioren selectie;
Een aantal gezamenlijke trainingen op pool en ocean. Planning zoals bijgevoegd;
Aanwezigheid bondscoach bij NK ocean, Orange Cup, Warnemunde en Warendorf. Daar
waar het gaat om deelname met het Nationale Team is de bondscoach verantwoordelijk
voor de selectie

Mochten er vragen zijn, neemt u dan contact op met Fedor Hes bondscoach Reddingsbrigade
Nederland te bereiken via emailadres fedorhes@gmail.com.
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