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Beste Brigadevrienden, 

 

 

In het weekend van 16 en 17 juni a.s. organiseert de Redding Brigade Rosmalen wederom 

haar jaarlijkse Hulpverleningsweekend voor jeugd van junior redder 2 tot en met 14 jaar 

(max. lifesaver 1).  

 

Op zaterdag gaat de accommodatie “Zandbergen” om 13:00 uur open, dan kunnen de team’s 

zich inschrijven en installeren op het veld. De opening van het weekend wordt gehouden om 

14:30 uur. Hierna worden er spellen gedaan, tot ongeveer 19:00 uur want dan gaan we 

barbecuen. ‘s avonds wordt er een avondspel gedaan tot ongeveer 24:00 uur. Zondag is het 

ontbijt om 8:00 uur. Om 10:00 uur wordt het startschot gegeven voor de jeugd-EHaD 

wedstrijd en om ongeveer 14:00 uur (afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen) is de 

prijsuitreiking. Het weekend eindigt om ongeveer 15:00 uur. 

 

De ploegen bestaan uit 3 of 4 personen, die op de wedstrijddag niet ouder zijn dan 14 jaar, en 

minimaal in het bezit zijn van junior redder 2 en maximaal lifesaver 1. Per ploeg dient er een 

ploegbegeleider (ster) mee te komen, die gedurende het weekend de verantwoordelijkheid 

voor zijn/haar ploeg draagt. 

 

De overnachting is op het afgesloten terrein de ligweide van “Zandbergen” in meegebrachte 

tenten, shelters en/of caravans. Tijdens de nacht wordt er door RB Rosmalen wacht gelopen 

van einde spel (24:00 uur) tot ontbijt (8:00 uur).  

 

De kosten per persoon zijn 15,00 euro (inclusief de begeleiding). Verzocht wordt het totaal 

bedrag o.v.v. Hulpverleningsweekend 2018 + brigade over te maken op de IBANnr: NL58 

INGB 0005 2647 18 t.n.v. Redding Brigade Rosmalen. 

 

De inschrijving graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 21 mei 2018 d.m.v. het 

inschrijfformulier naar het e-mailadres technischecommissie@rbrosmalen.nl te sturen. Uw 

inschrijving is geldig na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld op de 

rekening van de RBR. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging v.d. ontvangen inschrijving 

en een programmaboekje.  
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De RBR zorgt tijdens het jeugdhulpverleningweekend voor barbecue en koffie/thee bij de 

maaltijden en ontbijt op zondagochtend. Er is een jeugdweekend winkel aanwezig waar 

consumpties verkrijgbaar zijn. Alcoholische dranken worden niet toegestaan (zowel 

deelnemer als begeleiding) en ook niet geschonken (op straffe van uitsluiting).  

 

Tijdens het weekend wordt gestreden om de wisselbokaal en voor de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 plaats (die 

tijdens de EHaD behaald zijn) zijn bekers beschikbaar gesteld. Daarnaast is er voor elke 

deelnemende ploeg en elk ploeglid een aandenken.  

 

 

Met vriendelijke brigade groeten, 

 

Namens Redding Brigade Rosmalen 

 

 

Michiel Dona, secretariaat TC 

T: 06-23567997. 

E: technischecommissie@rbrosmalen.nl 


