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Tijdens de vergadering van het ILSE 
bestuur op Cyprus begin mei, is het EJC 
2009 officieel aan Nederland toegewezen. 
Natuurlijk zijn we blij dat we weer 
Europese nationale juniorenteams in 
Nederland mogen verwelkomen. U zult 
wel gemerkt hebben dat de 
voorbereidingen inmiddels al lang waren 
opgestart. Nu is de officiële uitnodiging 
verzonden door het ILSE secretariaat naar 
alle lidfederaties van de ILSE. Zorg dat u 
erbij bent!! Kijk op de website voor o.a. het 
inschrijfformulier.  
Mochten er vragen zijn, mail dan naar 
onze speciale e-mailadressen en kies het 
adres afhankelijk van uw vraag. Wij zullen 
binnen 5 dagen de e-mail beantwoorden. 
 

Partners 
In 2008 was het ministerie van Defensie 
een betrouwbare en grote partner. Zij 
gaan ook deze keer onze logistiek 
ondersteunen. Dat is een grote bijdrage in 
ons project. De stad Eindhoven 
ondersteunt de wedstrijden met een 
financiële bijdrage. Het bedrijf ‘de Haagse 
Brug’ draagt ook financieel bij aan onze  
PR en communicatie voor dit EJC. We 
hopen nog meer partners te vinden om dit EJC 2009 
net zo’n groot succes te laten worden als dat in 
2008. Ook dit jaar werken we weer samen met 
Thomas Zachert en zijn bedrijf Wetiz Life Saving 
Equipment voor onze 
materialenbank bij de open water 
wedstrijden. 
 

Contact 
U kunt ons per e-mail bereiken:  
Bij algemene zaken:  
general@ejc2009.nl 
Verblijf en vervoer:  
logistics@ejc2009.nl 
Inschrijvingen:  
administration@ejc2009.nl 
 

Hospitality 
Voor het verblijf van de teams zijn in de nieuwsbrief 
van mei alle zaken bekend gemaakt. We hopen dat 
iedereen boekt tegen de voordelige tarieven die tot 
1 augustus gelden. In het totaalpakket zijn vervoer, 
hotelkamers en alle maaltijden opgenomen.  
 

Welkom 
We heten u welkom in de stad Eindhoven. 
Een moderne stad met industrie en 
dienstverlening. Eindhoven ligt in de 
provincie Noord Brabant aan een kruising 
van snelwegen. Die verbinden de stad met 
België, Duitsland en de andere delen van 
Nederland. Er zijn ook goede 
spoorverbindingen en een regionaal 
vliegveld met internationale verbindingen. 
Bedrijven als Daf en Philips maar ook een 
design academie en een technische 
universiteit maken Eindhoven een levendige  
en moderne stad. 

De open water wedstrijden vinden plaats in 
Eersel. Dit dorp wordt ook wel de ‘parel van 
Brabant’ genoemd. Het heeft een rustige 

dorpsuitstraling en een geweldig leuk centrum waar 
u van het goede leven kunt genieten. We hopen dat 
iedereen zich welkom voelt in deze twee EJC 

plaatsen. 
 

Programma 
In de nieuwsbrief van mei 
publiceerden we het programma van 
dit EJC. Het zal zijn opgevallen dat 
dit het nieuwe compacte programma 
is dat in mei door de ILSE board 
werd goedgekeurd. Een onderdeel is 
nieuw. Dat is de  Run-Swim-Run die 

de Surf Race vervangt. De officiële beschrijving van 
dit onderdeel staat in het ILS wedstrijdreglement 
(hoofdstuk 5.9). Maar aan de achterzijde van deze 
nieuwsbrief hebben we dat deel van het reglement 
weergegeven zodat u daarmee een volledige 
beschrijving hebt.  
Ondertussen zijn wij druk bezig om een korte en 
spectaculaire openingsceremonie op te zetten en 
ook een leuke en vriendelijke slotavond. U kunt zich 
indenken dat we nog genoeg om handen hebben. 
Dit alles om er weer een gedenkwaardig EJC van te 
maken. 

IILLSSEE  zzeeggtt  vvoollmmoonnddiigg  JJAA  tteeggeenn  EEJJCC  22000099  



 
European Junior Championships Life Saving 2009 
 

 
Nieuwsbrief Juni  2009  -  pagina 2 

 

200m TO KNEE DEPTH

WATER’S EDGE

SWIMMING BUOYS

KNEE DEPTH

LO
W

 T
ID

E 
12

0m
 M

IN
IM

UM

JUDGES
IN BOAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

APPROXIMATELY 48m

GREEN &
YELLOW
FLAG

RETURN
ZONE

APPROXIMATELY 40m

Omschrijving onderdeel 
5.9 RUN – SWIM – RUN 
Vanaf de startlijn rennen de deelnemers rondom de 
keerpuntvlag en gaan dan het water in om naar en 
rond de boeien te zwemmen. Deelnemers 
zwemmen vervolgens terug naar het strand om 
weer rond de keerpuntvlag te gaan en dan naar de 
finishlijn te rennen.  
Het parcours 
Zoals aangegeven op de tekening zal het parcours 
zo worden uitgelegd dat de deelnemers ongeveer 
200m rennen, dan plus minus 300m zwemmen en 
tenslotte nog eens ongeveer 200m rennen.  
Beoordeling 
Deelnemers moeten rechtop finishen. De deelne-
mer is gefinisht als de borst over de finishlijn gaat. 
De officials worden zo opgesteld dat ze zowel het 
parcours kunnen volgen alsook de finish goed 
kunnen beoordelen. 
Diskwalificatie 
Als aanvulling op de algemene regels in Sectie 3 en 
de omschrijvingen in 5.1 t/m 5.3 zal ook het 
volgende resulteren in diskwalificatie: 
i) Het niet volbrengen van het parcours zoals 

omschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website 
Bezoek onze website voor actuele informatie. 
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