
 

 

 
Aan alle bondsleden 
 

ons kenmerk : 2021-5 NKPA WvG 

datum  : september 2021 
onderwerp : NK Pool CDE 
 
 
Geachte bondsleden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de Open Nederlandse Kampioenschappen  
Pool voor Aspiranten C, D en E. 
  
De wedstrijd wordt gehouden op: 
 

Zondag 7 november 2021 in het Groenhovenbad, Tobbepad 4 te Gouda 
 

De wedstrijd begint om 11.00 uur, ploegen aanmelden vanaf 10.00 uur. De prijsuitreiking is om 
ongeveer 16.00 uur. (tijden onder voorbehoud, definitieve tijd zie programmafolder). Meer informatie 
vindt u t.z.t. op de website www.rednedlifesavingsport.nl. 
 
Categorieën: 
ASPIRANTEN E 
Voor de aspiranten E zwemmen diegene die geboortejaar 2013 t/m 2014 hebben.  
De deelnemers dienen lid te zijn van een reddingsbrigade en in het bezit te zijn van zwemdiploma B van 
het NRZ-NPZ. 
 
ASPIRANTEN D 
Voor de aspiranten D zwemmen diegene die geboortejaar 2010 t/m 2012 hebben.  
De deelnemers dienen lid te zijn van een reddingsbrigade en in het bezit te zijn van junior redder 1van 
Reddingbrigade Nederland.  
 
ASPIRANTEN C 
Voor de aspiranten C zwemmen diegene die geboortejaar 2007 t/m 2009 hebben. 
De deelnemers dienen lid te zijn van een reddingsbrigade en in het bezit te zijn van minstens junior 
redder 4 van Reddingsbrigade Nederland.  
 
Inschrijven kan via het Splash inschrijfformulier, dit formulier staat op de website; 
www.rednedlifesavingsport.nl 
Dit dient per e-mail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 oktober 2021 in ons bezit te zijn, e-mailadres: 
redned.nkaspiranten@gmail.com. 
 
Meer gegevens over de wedstrijd worden u na inschrijving middels een programmafolder toegezonden 
alsmede gepubliceerd op onze website. 
In afwachting van uw inschrijving, met vriendelijke groeten,  
 
Wim van Grieken, Projectleider NK Pool Aspiranten  
 
 
 

http://www.rednedlifesavingsport.nl/


 

 

Informatie: 
 
ONDERDELEN CATEGORIE C 
100m hinderniszwemmen  
100m ringduiken met zwemvliezen  
  50m reddingswisselslag  
  50m ringduiken  
  50m lifesaver  
100m super lifesaver  
 
ONDERDELEN CATEGORIE D  
50m hinderniszwemmen  
50m ringduiken met zwemvliezen  
50m reddingswisselslag  
50m ringduiken  
50m lifesaver  
 
ONDERDELEN CATEGORIE E  
50m hindernis  
50m ring vervoeren met zwemvliezen  
50m met zwemvliezen  
50m ring vervoeren  
50m lifesaver 
 
Voor beschrijving van de onderdelen zie het Wedstrijd Reglement op www.rednedlifesavingsport.nl 
 
Deelname 
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor individuele deelnemers van Nederlandse en buitenlandse 
reddingsbrigades. 
Een Nederlandse deelnemer dient in het bezit te zijn van een Sportlink nummer, zakboek-
je/wedstrijdlicentie en een geldige gezondheidsverklaring. Deze worden bij de aanmelding 
steekproefsgewijs gecontroleerd. 
Deelnemers mogen op alle onderdelen inschrijven.  
 
Klassement 
Er is een klassement per onderdeel, voor de plaatsen 1 tot en met 3 is er een medaille. De titel 
Nederlands Kampioen kan alleen toegekend worden aan een sporter met de Nederlandse Nationaliteit. 
 
Kosten 
Voor deelname aan deze wedstrijd is een inschrijfgeld € 10,- 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  
NK Pool CDE 2021 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. 
 
Mocht het evenement vanwege aanscherping van de COVID-19 regels of te weinig deelnemers niet 
doorgaan, dan wordt € 7,50 per individuele deelnemer teruggestort. Bij annulering van het evenement 
kan Reddingsbrigade Nederland niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten door de 
deelnemers om aan het evenement deel te nemen. 
 

http://www.rednedlifesavingsport.nl/

