
 

 

Aan alle bondsleden 
 
ons kenmerk : 2020-01 NKS MA 
datum  : Januari 2020 
onderwerp : NK SERC 
 

 

 

 

 

Geachte bondsleden, 
 

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan het Nationaal Kampioenschap  SERC  
(simulatie van een redding). Dit kampioenschap vindt plaats op: 
 

Zaterdag 7 maart 2020 te Staphorst 
Zwembad De Broene Eugte 

J.J. Gorterlaan 6, 7951 NA Staphorst 

 

 
De wedstrijd om 12.00 uur en zal de prijsuitreiking om ongeveer 16.30 uur plaatsvinden  
(tijden onder voorbehoud, definitieve tijd zie programmafolder).  
Meer informatie vindt u t.z.t. op de website www.rednedlifesavingsport.nl. 
 
De SERC werkt als volgt: 
Alle ploegen nemen deel aan TWEE voorrondes. De resultaten van deze twee voorrondes worden 
opgeteld en de beste 8 ploegen doen nog mee aan de finale. Er zijn twee finales, één voor de Open 
(15+) categorie en één voor Aspiranten C (bij Aspiranten C kan het zijn dat bij beperkte deelname de 
finale wat kleiner is dan 8 ploegen). 
Voor de eerste voorronde wordt geloot om de startvolgorde. De tweede voorronde is in omgekeerde 
volgorde en in een ander wedstrijdveld (zodat iedereen gelijk beoordeeld kan worden). 
De voorrondes zijn geheel volgens het SERC-principe: in 2 minuten zoveel mogelijk slachtoffers in 
veiligheid brengen (aan de kant, op de kant of aan een drijfmiddel). 
De finale is maximaal 3 minuten werktijd, waarbij ook gejureerd wordt op nazorg inclusief EHBO. 

 
Meer informatie over het SERC-gedeelte in het actuele ILS reglement en is te vinden op de website 
www.rednedlifesavingsport.nl   
  

 

 

 

 

 

http://www.rednedlifesavingsport.nl/


 

 

 
Inschrijven kan alleen per email. Uw inschrijving dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk  
1 maart 2020 in bezit te zijn van Marian Zengerink, email adres: redned.nkserc@gmail.com 
Zowel Open categorie ploegen (geboortejaar 2005 of eerder) als Aspiranten C ploegen (geboortejaar  
2006-2008 ) kunnen deelnemen. 

 
Voorwaarde voor deelname bij Open categorie is dat één van de deelnemers in bezit is van lifesaver 2 
of KNBRD diploma A, de rest minimaal zwemmend redder 3. Bij de Aspiranten C moet minimaal één 
van de deelnemers in bezit is van zwemmend redder 1, de rest minimaal junior redder 4. 
 
Een brigade mag meerdere teams inschrijven. Alle teams tellen mee voor de klassementsvolgorde 
voor het Nederlands Kampioenschap per categorie. 
 
Voor deelname aan deze wedstrijd is per categorie een inschrijfgeld van € 35,= voor het eerst team 
verschuldigd, een tweede team betaald € 30,= en een derde en volgend team € 25,=. Het bedrag 
dient uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijd, over gemaakt te worden naar:  
W.P.C. de Klerk, rek.nr NL64 INGB 0792 3981 73, o.v.v. NK SERC en brigadenaam. 
 

In afwachting van uw inschrijving, 
 

Met vriendelijke groet 
 

Marian Zengerink 
Eventmanager NK SERC 
redned.nkserc@gmail.com  
 

 


