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Bestuur
Op zaterdag 26 mei zijn de volgende leden geslaagd!
Junior redder 1
Junior redder 2
Elin van den Braak
Nils Bergmans
Stijn Bergmans
Sil Bouwman
Koen van Engelen
Robin Gitmans
Samuel Groenendaal
Finn Hogerheide
Fieke van der Ven

Lifesaver 1
Charlotte Dankers
Sanne van Dijk
Nienke van de Burgt
Renate van Velsen
Jules van de Zilver
Anouk Hacken
Nina Kuilman
Ive van den Langenberg
Inez Mentor
Marnick Letmaath
Guus van Meulebrouck
Krijn van der Ven

Lifesaver 2
Baudewijn van der Schoot
Thimo Steenbekkers
Joris van der Vleuten

Junior Redder 4
Doris van Aarle
Stijn van Houtum
Raff van Loon
Denya Schimmel
Sanne van der Steen
Gijs de Wit
Tessa Bastiaansen
Iris de Boer
Melvin Erkemeij
Evi Kuijpers
Annabel Omvlee
Robin Vermeer
Sarah Groenendaal
Imke van Sambeek
Amaryllis van der Schoot
Sanne Thomassen
Lifesaver 3
Annika Letmaath
Nora Renders
Stef Brusselers
Dirkje van den Hoeven
Mees Jaspers
Tijn Mestrom
Bruno Rats
Stef Wagenaars

Zwem. Redder 1
Cas Barnard

Zwem. Redder 3
Tasnim Bezbiz
Karlijn van der Pas
Kayla Schimmel
Justin de Boer
Jasper Bunskoek
Joann Leijten
Diederick van der Schoot
Thijme van der Ven
Oliwia Krawczyk

Sponsoractie KIKA
Een aantal maanden geleden hebben we in samenwerking met Patrick van de Aker een
sponsoractie gehouden voor KIKA. Deze actie heeft ons in totaal € 1042,60 opgeleverd. Dit is
bekend gemaakt tijdens de jubileumdag op 9 juni jl.
De helft hiervan is voor KIKA, van de andere helft heeft het bestuur van de RBB een
geluidsinstallatie gekocht die gebruikt kan worden tijdens evenementen.
Voor deze installatie is niet al het opgehaalde geld nodig geweest, daarom is het restant een
bedrag van €250,00 geschonken aan Patrick t.b.v. KIKA.

Technische Commissie (TC)
Geslaagd!
Er zijn de afgelopen periode veel diploma’s behaald!
Op 19 mei vonden de spetter en zwem ABC examens plaats en op woensdag 23 mei hebben
de examens afstand zwemmen en survival plaats gevonden. Wij feliciteren de volgende leden:
Spetter 1
Spetter 2
Spetter 3
Vera Verstijnen
Evana de Jong
Pien Bouwman
Isa Pennings
Jinthe Poot
Nel Chrosczilewska
Sammi van Grinsven
Zwem A
Bo van Diessen
Pepijn Gitmans
Lenn van Uden
Damiän Beekmans

Zwem B
Sacha Bissels
Lars de Jong
Maud Ploegmakers
Matthijs Poot

Zwem C
Emma van de Braak
Lotte de Windt
Puck Korpadi
Sandrine la Comtee

Jip van de Braak
Pleun van der Steen

Romy van der Staak
Bo van Diessen

Afstand A
Erna Steenbekkers
Annika Letmaath
Lotte van der Ven
Demi van den Aker

Afstand B
Daniëlle Steenbekkers
Isabelle Dankers

Afstand C
Harm van Gils
Caya Rozenberg

Survival 1
Bram Vos

Survival 2
Theo Pennings
Anne Keurentjes
Sanne Versteeg
Graag willen we iedereen bedanken die geholpen heeft tijdens de examens!
We hebben er weer twee EHBO-ers bij
Dat zijn Mariska van den Nieuwendijk en Baudewijn van der Schoot. Allebei van harte
gefeliciteerd met je diploma.
Top 5 Zwemtips voor in de zomer
In de bijlage ontvang je 5 tips om zelf te oefenen wanneer je de komende periode gaat
zwemmen.

Praktische informatie strand
Met mooi weer is het leuk om naar het strand te gaan. Maar wat betekent de kleur van de
vlag die je ziet wapperen? Of wat zijn muien en zwinnen? Onderstaand enkele links die
antwoord geven op deze vragen.
https://www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/wat-betekenen-eb-en-vloed,-muien-enzwinnen/
https://www.reddingsbrigade.nl/nieuws/nieuwsarchief-2016/wat-moet-je-doen-als-je-in-eenmui-terecht-komt.html
https://www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/tips-veilig-op-het-strand!.html
https://www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/wat-betekent-die-vlag.html
https://www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/wat-betekenen-eb-en-vloed,-muien-enzwinnen/wat-te-doen-als-je-een-drenkeling-in-het-water-ziet.html
JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Helaas is het zwemseizoen alweer afgelopen en dat hebben we goed afgesloten met een
leuke activiteit. Op zaterdag 9 juni hadden we een spelletjesmiddag georganiseerd met een
heuse stormbaan en buikschuifbaan om ons 35-jarig jubileumseizoen af te sluiten. We
hebben een super leuke middag gehad met de leiding, de kinderen en de JEC. Nu is het helaas
even geen zwemmen, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Wij zijn nog steeds heel druk
bezig met het organiseren van een super leuk en gezellig kamp! Het beloofd een geweldige
reis om de wereld te worden, met allemaal actieve en creatieve spelletjes. Meld je nog snel
aan als je dat nog niet gedaan hebt!

RVR
Onze vereniging gaat dit jaar voor de derde keer het evenement “Triatlon het Groene Woud”
bewaken. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdag 30 juni vanaf 14.30 (verzamelen op het
zwembad) tot +/- 19.00. We gaan met auto’s naar Oirschot.
De ervaring van vorig jaar leert ons dat het een erg leuke bewaking is voor beginners, die eens
willen proeven aan het bewaken van de waterveiligheid!
Tijdens dit evenement zullen er ongeveer 200 zwemmers 500 tot 1000 meter zwemmen op
het kanaal nabij Oirschot. Na het zwemonderdeel gaan de deelnemers hardlopen en fietsen.
Tijdens de bewaking dragen wij zorg voor de veiligheid van de zwemmers. Dit gaan wij doen
door te bewaken met een reddingsvlet en een tweetal vaste posten op de kant. Ook werken
we samen met de EHBO-vereniging en met de duikclub van de Koninklijke Landmacht.
Om zowel de vlet als de twee bewakingsposten te kunnen benamen zijn er minimaal 12
personen nodig om deze bewaking uit te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben we dus je hulp
hard nodig!
Ben jij in het bezit van het diploma zwemmend redder 4 en lijkt het je leuk om te komen
bewaken schrijf je dan nu in door een mailtje te sturen naar rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl.
Agenda
24-25-26 augustus
1 september
5 september

vrij/za/zo
zaterdag
woensdag

Kamp JEC
start seizoen 2018-2019
start seizoen 2018-2019

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Extern vertrouwenspersoon:
NOC*NCF: telefonisch: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.0016.00) of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via website:
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

