
 
 
ROUTEBESCHRIJVING 
Adres: ‘In de Bandert’, Bandertlaan 7, 6101 LZ Echt 
 
Auto: 
Komende uit de richting Eindhoven 

• A2 richting Maastricht 
• Afslag 44 (St. Joost) 
• Derde afslag op rotonde (N271 richting Roermond) 
• Bij verkeerslichten  rechtdoor (tweemaal) 
• Na verkeerslichten rechts aanhouden (N295 Rijksweg Noord richting Sittard)  
• Bij verkeerslichten rechtdoor 
• Na passeren plaatsnaambord “Echt” rechtsaf (Wilhelminalaan) 
• Vervolgens eerste weg rechts (bij politiebureau, Bandertlaan) 

Komende uit de richting Maastricht 
• A2 richting Eindhoven 
• Afslag 45 (Echt) 
• Bij rotonde eerste afslag (Aesterbergerweg) 
• Bij volgende rotonde derde afslag (Aesterbergerweg) 
• Vervolgens eerste weg rechts (Aesterbergerweg) 
• Weg volgen (Aesterbergerweg gaat over in Diepstraat) 
• Bij rotonde tweede afslag (Wilhelminalaan) 
• Bij volgende rotonde tweede afslag (Wilhelminalaan) 
• Over spoor, daarna eerste weg links (bij politiebureau, Bandertlaan) 

Komende uit de richting Venlo 
(routebeschrijving onder voorbehoud dat Roertunnels zijn opengesteld)  

• A73 richting Maastricht 
• Afslag 22 (Maasbracht)  
• Op einde afslag linksaf (N295 Rijksweg Noord richting Sittard) 
• Bij verkeerslichten rechtdoor 
• Na passeren plaatsnaambord “Echt” rechtsaf (Wilhelminalaan) 
• Vervolgens eerste weg rechts (bij politiebureau, Bandertlaan) 

 
Openbaar vervoer: 
Met de trein station Echt. Daarna ongeveer 15 minuten lopen naar het zwembad. 

Nederlandse Kampioenschappen 
Zwemmend redden 

voor junioren en senioren 
28 maart en 29 maart 2009 
Zwembad ‘In de Bandert’ 

te Echt 
 

 
 



VOORWOORD 
 
Beste lezer,  
 
Dit jaar is de Reddingsbrigade Echt gevraagd de 
organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen EHaD 
en de Nederlandse Kampioenschappen zwemmend redden 
voor ploegen op zich te nemen. Een verzoek waar wij met 
plezier gevolg aan hebben gegeven.  
Inmiddels kunnen wij terugkijken op een zowel organisatorisch als sportief 
zeer geslaagd NK EHaD dat op zaterdag 3 januari 2009 heeft 
plaatsgevonden en kijken wij nu vol verwachting uit naar het verloop van 
de wedstrijden in dit weekend. De organisatie is er klaar voor en het is nu 
aan de sporters. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren belooft het 
weer een spannende strijd te worden.  
Namens de Reddingsbrigade Echt wens ik alle toeschouwers veel kijkplezier 
toe en de sporters een sportief en succesvol kampioenschap! 
 
Eric Pietermans 
Voorzitter van de Reddingsbrigade Echt 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De kampioenschappen worden gehouden op zaterdag 28 maart en zondag 
29 maart 2009 in zwembad ‘In de Bandert’, Bandertlaan 7, 6101 LZ Echt.   
Bij eventuele berichten op de wedstrijddag kunt u bellen met Bob Dekkers: 
06 21 23 79 18. 
 
Er wordt gestart met een fluitsignaal en het gebruik van fluitjes in het bad 
is dan ook verboden. We hopen dat het gebruik van toeters beperkt blijft 
tot het aanmoedigen als de deelnemers na een goede start in het water 
liggen. 
 
Wij verzoeken iedereen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.  
 
Beide wedstrijden worden geopend met een openingsceremonie waarbij de 
ploegen in alfabetische volgorde (naar woonplaats) in het zwembad zullen 
worden voorgesteld. Twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd 
worden alle deelnemers en hun ploegleiders verzocht zich op te stellen voor 
deze opening. Misschien kunt u in de voorbereidingen rekening houden met 
de presentatie van uw ploeg.  

 

TIJDSCHEMA 
JUNIOREN  SENIOREN 

11.30 Jurybespreking 11.00 
11.40 Aanmelden ploegen 11.00 
12.00 Ploegleidersbespreking 11.20 
12.00 Inzwemmen deelnemers 11.20 
12.40 Opstellen ploegen voor opening 11.45 
12.45 Openingsceremonie 11.50 
13.00 Aanvang wedstrijd 12.00 
15.50 Einde wedstrijd 16.30 
16.15 Prijsuitreiking 16.50 

 
 
 
AANMELDEN WEDSTRIJDEN 
Wij vragen alle brigades en regio's die een wedstrijd organiseren dringend 
om deze wedstrijd aan te melden bij de CBS. Gebruik daarvoor a.u.b. een 
W-1-formulier (zie de website www.breedtesport.nl).  
Voor de nationale competitie houdt Theo Sligchers als lid van de CBS een 
administratie bij van de deelnemers aan aangevraagde wedstrijden en een 
klassement voor EHaD en wedstrijden zwemmend redden voor junioren en 
senioren. Wij verzoeken iedereen de W-formulieren (aanvragen en 
wedstrijdverslagen) in te zenden via het CBS secretariaat:  
Marian Zengerink: marian.zengerink@hetnet.nl  
 
Actuele ontwikkelingen op het gebied van  
breedtesport binnen Reddingbrigade Nederland 
www.breedtesport.tk of www.lifesavingsport.nl of lifesaving.nl  
 
Volg ook de ontwikkelingen aangaande het 
Europees Kampioenschap Lifesaving voor 
Junioren dat in 2009 in Nederland 
plaatsvindt: 
www.ejc2009.nl . 
 
Nieuw wedstrijdreglement 
In 2008 is een vernieuwde versie van het wedstrijdreglement ingegaan dat 
ook van toepassing is op deze wedstrijden. Het reglement is in zijn geheel 
te vinden op: www.breedtesport.tk  


