
 
Salamanderveen 217                                                           2 september  2019                         
3205 TB  SPIJKENISSE                   
 

Geacht bestuur,wedstrijdcommissie, 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze Najaarswedstrijd voorde categorie A/b,C 
en D/E   in Zwembad Groenoord te Schiedam op zaterdag 26 oktober 2019. 
De wedstrijden beginnen om 16.00 uur en duren tot ongeveer 20.00 uur. 
 
De inschrijfkosten zijn 30 euro per deelnemende ploeg. 
Uw aanmelding dient uiterlijk 1 oktober in ons bezit te zijn(per post of per e-mail) en is alleen geldig 
als ook het inschrijfgeld is ontvangen. 
Bij afmelding in de laatste 48 uur voor de wedstrijd is terugbetaling van het inschrijfgeld niet meer 
mogelijk. 
Betaling op IBAN : NL28 INGB 0000161700 t.n.v. Schiedamse Reddings Brigade te Vlaardingen o.v.v. 
najaarswedstrijd. 
 
De deelnemende brigades ontvangen zo spoedig mogelijk daarna het programmaboekje met de 
definitieve gegevens 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met :Mieke Ligtenberg  tel.0181-641173 

e-mail:secretariaat@reddingsbrigade-schiedam.nl   
  

                                                                                                    
 

Met vriendelijke groeten, 
Mieke Ligtenberg 
Schiedamse Reddings Brigade 
 

 

 

 

 

 

 



Programma Najaarswedstrijd ( onder voorbehoud) 

Leeftijden en diploma eisen volgens het WR. 
 
 
Categorie D/ E:  onderdeel  1 : 4 x 25 meter vervoersestafette met duikring 

2 : 4 x 25 meter wisselslagestafette 
3 : 50 meter ringduiken voor ploegen 
4 : 4 x 30 meter lijnredding 

 
Categorie C:  onderdeel 1 : 4 x 25 meter vervoersestafette 
     2 : 4 x 50 meter wisselslagestafette 
     3 : 4 x 50 meter torpedoboei estafette 
     4 : 4 x 50 meter lijnredding 
 
Catergorie A/B  onderdeel 1 : 4 x 25 meter vervoersestafette 
     2 : 4 x 50 meter reddingsestafette 
     3 : 4 x 50 meter torpedoboei estafette 
     4 : 4 x 50 meter lijnredding 
 
Gemengde ploegen zwemmen in het jongens / heren klassement. 
Maximaal 2 ploegen per categorie. 
Indien in een klassement minder dan 3 ploegen per categorie zijn ingeschreven zullen meisjes en 
jongens of dames en heren worden samengevoegd. 
 
 

 
Inschrijfformulier Najaarswedstrijd 
 
R.B. ………………………………………………………… 
 
Categorie D/ E  meisjes  wel / niet  jongens  wel / niet 
Categorie  C  meisjes  wel / niet  jongens  wel / niet 
Categorie A/B  dames  wel / niet  heren  wel / niet 
 
Contactpersoon  :……………………………………………………………………. 
 
Adres    :……………………………………………………………………. 
 
Postcode/woonplaats  :……………………………………………………………………. 
 
Telefoon   :……………………………………………………………………. 
 
E-mail    :……………………………………………………………………. 
 
 
 


