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Reddingsbrigade Nederland 
(KNBRD) heeft zich 
kandidaat gesteld voor de 
organisatie van het 
Europees Kampioenschap 
voor Junioren in 2009. 
Daarom is een aanvraag 
verstuurd naar het bestuur 
van de ILSE. Na een 
succesvol kampioenschap in 2008 en geen 
kandidaat voor de organisatie in 2009, willen we de 
junioren nogmaals in Nederland verwelkomen. Voor 
deze editie hebben we als gaststad Eindhoven 
gekozen. Om op tijd gereed te zijn starten we de 
voorbereidingen al op. Op onze website binnenkort 
alle actuele informatie. Natuurlijk hopen we dat alle 
teams die er vorig jaar waren weer komen en nog 
meer daarbij. Er is een toetsmoment gekozen op 1 
mei aanstaande. Dan wordt definitief beslist of we 
de organisatie voortzetten, o.a. afhankelijk van 
voldoende financiën. 
 
Verblijf 
In 2008 waren de teams zeer tevreden met de 
hotels en faciliteiten die we aanboden. Voor 2009 
bieden we hetzelfde totaalpakket (mooie kamers, 
ontbijt en diner in het hotel, een lunchpakket en alle 
vervoer. Thuisbasis is ‘Hotel Eindhoven’ gelegen 
nabij het zwemstadion in het zuiden van Eindhoven.  

 
Het pakker kan via de organisatie geboekt worden. 
Aanvullende informatie verschijnt op de website. De 
prijs van het pakket zal iedereen verrassen. 
 
Programma 
De ILSE Sport Commissie heeft in januari 2009 een 
voorstel gemaakt om in de toekomst  compacte  
juniorenkampioenschappen te gaan organiseren. 
Het ILSE bestuur zal hier in mei 2009 een besluit 

over nemen. Nederland wil op 
deze manier een compact EJC 
organiseren. Dan staat er SERC, 
4 individuele en 3 team 
onderdelen in het zwembad en 
3 individuele en 2 
teamonderdelen in het open 
water op het programma. 
 

Concept programma: 
Donderdag 3 september 
Aankomst delegaties 
Vrijdag 4 september 
Aankomst, Training, Openings- 
ceremonie, SERC 
Zaterdag 5 september 
Pool Events 
(zwembadwedstrijden) 
Zondag 6 september 
Open Water wedstrijden, en Sluitings Party 
Maandag 7 september 
Vertrek delegaties. 
 
SERC 
Meteen na een spectaculaire openingsceremonie 
vindt de SERC plaats in het ‘Pieter van den 
Hoogenband Zwemstadion’ in Eindhoven.  

Deze ongevalswedstrijd voor gemengde teams telt 
mee voor het eindklassement. Een mooie kans voor 
teams om hun reddingsvaardigheden te tonen. 
 
Pool Events 
Weer is het ‘Pieter van den Hoogenband Zwem-
stadion’ plaats van handeling en deze keer voor het 
zwembadwedstrijden van het EJC. De volgende 
onderdelen staan op het programma:   
50m popduiken 
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100m popduiken met zwemvliezen 
100m reddingswisselslag 
100m redden met torpedoboei 
4 x 25m pop vervoeren 
4 x 50m torpedoboei estafette 
Reddingslijn werpen. 

Het zwemstadion heft een 10-baans olympisch 
zwembad en een 25mbad daarnaast voor in- en 
uitzwemmen. Met elektronische tijdwaarneming kan 
ieder nieuw Europees record geklokt worden. 
 
Open Water Wedstrijden 
Bij een compact kampioenschap wil je niet veel en 
ver reizen. Op 10 minuten van het hotel via de 
autosnelweg ligt het ‘E3 strand’.  
Dit is een kunstmatig meer van ongeveer 1,5 km 
lengte en daar vinden de open water wedstrijden 
plaats: 
Beach Flags 
Board Race 
Run-Swim-Run 
Rescue Tube Race  
Board Rescue Race. 
Er zullen spectaculaire series plaatsvinden in een 
fantastische accommodatie met alle faciliteiten. 
 

Project Team 
Een projectgroep  bestaande uit 3 personen vormt 
de kern van de organisatie. Project manager is 
Jolanda van Dalen (bestuurslid RN en lid van de ILS 
Sport Commissie. Nico Laumen (bondscoach en lid 
Commissie Top Sport) en is verantwoordelijk voor de 
open water wedstrijden. Bob Dekkers (voorzitter ILSE 
Sport Commissie en lid Commissie Breedte Sport) is 
verantwoordelijk voor de zwembadwedstrijden en 
de SERC. Twee werkgroepen (wedstrijden en 
Logistiek) staan de projectgroep bij. 
 
Website 
Alle informatie is te vinden op onze EJC website: 
www.ejc2009.nl. 
Al snel, na de officiële toewijzing, zal daar alle 
actuele informatie verschijnen zoals inschrijf-
formulieren en boekingsformulieren voor het 
totaalpakket. Als u wilt bijblijven, bezoek dan 
regelmatig de website. 
 
Zorg dat je erbij bent van 4-6 september! 
 

 


