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Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) is 
klaar voor de 2009 editie van het Europees 
Junioren Kampioenschap (EJC 2009). ‘We 
kijken ernaar uit om in september Europese 
teams te mogen begroeten,’ zegt Jolanda 
van Dalen. Jolanda is bestuurslid voor 
sport en project manager voor dit EJC. ‘We 
hopen dat alle teams die er in 2008 bij 
waren, ook nu weer komen. En daarnaast 
hopen dat het succes van vorig jaar ook 
nieuwe teams trekt. Wij zijn er klaar voor!’ 

Het project team wordt 
bijgestaan door een 
stagiaire van de Fontys Sport 
Hogeschool. Het is Peter 
Linssen die dagelijks actief 
zal zijn voor het 
kampioenschap. Hij begon 
al op 20 april en zal energie 

en kwaliteit investeren. Peter is een 
fanatieke voetballer die 4-5 keer per week 
met zijn sport in de weer is. Voor zijn 
afstudeeropdracht was hij op zoek naar 
een project dat dicht bij zijn richting stond: 
‘sportieve recreatie en sportstimulering’. Er 
is afgesproken dat Peter op verschillende 
terreinen zich zal gaan inzetten: PR / 
communicatie, merchandising, website en 
nog wat andere zaken. 
Om de projectgroep bij te staan zijn er 
twee werkgroepen die vanaf half april aan 
de slag zijn gegaan. Zo staat er een 
eenvoudige en directe organisatiestructuur 
die een compact kampioenschap binnen 
budget mogelijk moet maken. 
Organisatie structuur: 
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Het is nu al mogelijk om met vragen en 
opmerkingen contact op te nemen met ons. 
Stuur een email naar: general@ejc2009.nl 

Hospitality 
Op het gebied van hospitality is alleen 
het beste goed genoeg bij het EJC 
2009. Daarom zijn we in zee gegaan 
met dezelfde hotelketen als vorig jaar. 
Dat is het ‘Van der Valk’ concern. We 
hebben kamers gereserveerd in ‘Hotel 
Eindhoven’ in het zuiden van 
Eindhoven. Dit hotel is gelegen op 
loopafstand van het zwemstadion en 
ongeveer 15 minuten rijden van het 
E3-strand bij de gemeente Eersel.  

 
Een all-in pakket 
We gaan de deelnemende ploegen 
een speciaal pakket aanbieden waarin 
een puike hotelkamer, een ontbijt en 
diner in het hotel en een lunch op 
locatie zijn opgenomen. Daarnaast is 
alle transport opgenomen vanaf de 
aankomst tot vertrek. We kunnen dit 
pakket aanbieden voor de dagprijs 
van  € 75,- per persoon (op basis van 
een 2 of 3 persoons kamer). Voor een 
1 persoons kamer komt  de prijs op  

€ 120,-. Deelnemende ploegen kunnen nu al 
boeken via de internet site. Vrijwilligers en officials 
zullen elders worden gehuisvest en voor hun 
verzorging wordt goed gezorgd.  
Wat is hospitality? 
Hospitality omvat alle zaken zoals huisvesting en 
voeding, maar ook prijsuitreikingen en de 
openingsceremonie. Speciale aandacht is er ook 
voor de sluitingsavond. Die zal plaatsvinden in 
‘Hotel Eindhoven’ in 2 zalen. Één zaal is speciaal 
voor de sporters en is alcoholvrij. Daar wordt flink 
gefeest. De andere zaal is voor alle medewerkers en 
gasten en biedt een rustige ambiance. 
Tijdens het kampioenschap zal het clubhuis van de 
Eindhovense reddingsbrigade dienen als EJC 
kantoor. Gedurende het toernooi kan iedereen daar 
terecht voor alle nodige informatie en natuurlijk ook 
voor een kopje koffie of thee.

NNeeddeerrllaanndd  iiss  kkllaaaarr  vvoooorr  ‘‘eeeenn  ttwweeeeddee  kkeeeerr’’  
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Programma 
Op 3 en 4 september is de 
aankomst van de ploegen 
gepland. De meeste teams 
zullen op 3 september 
aankomen, zodat ze nog een 
dagje kunnen trainen.  
Training sessies 
Op vrijdag 4 september is er de mogelijkheid om in 
het zwembad en op het E3-strand te trainen. 
Om 9.00 en 11.00 uur kan er in het zwembad 
getraind worden. Na 13 uur wordt het zwembad 
gereed gemaakt voor de openingsceremonie. Om 
12.00 en 14.00 uur kan er getraind worden op het 
E3-strand, een recreatieplas bij Eersel. Met de bus 
worden de ploegen vanuit het zwembad naar het 
strand gebracht. 
Openingsceremonie 
Om 19.30 uur start de openingsceremonie die kort 
en verrassend zal zijn. We hopen dat de tribunes 
weer vol zullen zitten met supporters en 
belangstellenden. Het zal de moeite waard zijn! 

SERC 
Meteen na de officiële opening start de EHaD-
wedstrijd. Ploegen moeten optreden bij een ongeval 
en dit zal vanaf de tribunes heel goed te volgen zijn.  

 
 

Zwembadwedstrijden 
De wedstrijden zullen 
plaatsvinden in de vorm van 
directe finales op zaterdag 5 
september. Dat geschiedt in 
het ‘Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion’. 
Er staan 4 individuele 

onderdelen op het programma: 50m popduiken, 
100m popduiken met zwemvliezen, 100m reddings-
wisselslag en 100m torpedoredding. Er zijn 3 
teamonderdelen: 4 x 25m popvervoeren, 4 x 50m 
torpedoboeiestafette en lijnwerpen. Met de 
electronische tijdwaarneming en alle andere puike 
voorzieningen zal er menig Europees record worden 
gebroken. 

Open Water wedstrijden 
Bij dit EJC zullen er buiten de volgende specatulaire 
onderdelen plaatsvinden: Run-Swim-Run; Board 
Race; Beach Flags; Rescue Tube Race; Board Rescue 
Race. Op zondag 6 september is het E3-strand bij 
Eersel de plaats van handeling. Een prima strand en 
helder water zijn aanwezig, maar geen stroming of 
golven. Toch beloven de series en finales voor 
spektakel te zorgen. 
 

Website 
Bezoek onze website voor actuele informatie. 

 
 

 
 
 
 
 

www.ejc2009.nl 


