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Weert, 2 november 2022
Betreft: Oud- en Nieuwjaarswedstrijden ReddingsBrigade Weert

Beste zwemvrienden,
Ook dit jaar organiseert ReddingsBrigade Weert de Oud- en Nieuwjaarswedstrijden in het
zwembad “de IJzeren Man” te Weert. Wij nodigen jullie van harte uit aan deze wedstrijden deel te
nemen.
De wedstrijdklassen bestaan uit:
• Aspiranten E
geboortejaren 2014 t/m 2015
• Aspiranten D
geboortejaren 2011 t/m 2013
• Aspiranten C
geboortejaren 2008 t/m 2010
• Junioren B
geboortejaren 2005 t/m 2008
• Senioren A
geboortejaar 2007 of eerder
• Masters M
geboortejaar 1993 of eerder

bezit een zwemdiploma
bezit een zwemdiploma
bezit een diploma Junior Redder
bezit een diploma Zwemmend Redder
bezit een diploma Zwemmend Redder
bezit een zwemdiploma

Per categorie kan één ploeg worden aangemeld, meerdere ploegen in overleg! Gemengde teams
doen mee buiten mededinging met uitzondering van gemengde teams Aspiranten D en E.
Oudjaarswedstrijd
De Oudjaarswedstrijd voor Aspiranten E, D en C vindt plaats op zaterdag 17 december 2022.
Wij willen je inschrijving voor de Oudjaarswedstrijd graag uiterlijk 9 december 2022 ontvangen
door middel van bijgaand formulier per e-mail aan ondergetekende. Na ontvangst van je
aanmelding ontvang je de digitale programmafolder.
Het inschrijfgeld bedraagt € 18,- per team. Dit bedrag a.u.b. vóór 12 december a.s. overmaken op
rekeningnummer NL30 RABO 0156 9614 23 t.n.v. ReddingsBrigade Weert, o.v.v.
Oudjaarswedstrijd + naam brigade.
Nieuwjaarswedstrijd
De Nieuwjaarswedstrijd voor Junioren B, Senioren A en Masters vindt plaats op zaterdag 14
januari 2023. De inschrijving voor de Nieuwjaarswedstrijd ontvangen wij graag uiterlijk 6 januari
2023. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je de digitale programmafolder.
Het inschrijfgeld bedraagt € 18,- per team. Dit bedrag a.u.b. vóór 9 januari a.s. overmaken op
rekeningnummer NL30 RABO 0156 9614 23 t.n.v. ReddingsBrigade Weert, o.v.v.
Nieuwjaarswedstrijd + naam brigade.
Met vriendelijke groet,
Namens ReddingsBrigade Weert,
Kirsten de Vries
E-mail: wedstrijd@reddingsbrigadeweert.nl

Elke zwemmer een zwemmend redder

