
ROUTE 
Adres: Sportboulevard Dordrecht, Fanny Blankers-Koenweg 10,  
3318 AX Dordrecht 
 
Parkeren gratis of betaald ! 
Bij het ziekenhuis en ingang sportboulevard kunt u betaald parkeren tegen € 1,00 / uur.  
Ook is er de mogelijkheid om in de parkeergarage van het Ziekenhuis en Sportboulevard te 
parkeren. De ingang van de parkeergarage met overdekte ingang is aan de Amesty 
International weg. Tarief parkeren parkeergarage € 1,00 / uur. 
 
U kunt ook gratis parkeren door uw auto op het Leerpark te parkeren (volg borden onderaan 
aan afrit) of de Einsingahof. Het is ca 5 minuten lopen naar de hoofdingang van de 
Sportboulevard. 

 
 
NATIONALE WEDSTRIJDEN IN 2011 
 
Ook dit jaar zullen er weer een viertal nationale kampioenschappen door de 
CBS worden georganiseerd. Voor brigades die ook de overige wedstrijden 
na dit kampioenschap in hun jaarplanning willen opnemen, volgen de data 
en plaatsen van die kampioenschappen. We hopen natuurlijk dat door deze 
vroege aankondiging heel veel brigades zullen deelnemen. 
Ocean Events 
Plaats en datum zijn nog niet bekend (einde augustus of begin september) 
Pool Events 
Op zondag 6 november  
25m-bad en 50m-bad van het zwemstadion De Tongelreep in Eindhoven. 
 

 
 

Nederlandse Kampioenschappen 
Zwemmend Redden 

voor aspiranten, junioren en senioren 
2 en 3 april 2011 

 Zwembad van de Sportboulevard 
te Dordrecht 

 
 
 



VOORWOORD 
 
Namens de Reddingsbrigade Dordrecht heet ik u 
allemaal van harte welkom. 
In Dordrecht hebben we een rijke traditie in het 
organiseren van wedstrijden in het vertrouwde zwembad 
Aquapulca. In de zomer van 2010 is het Aquapulca bad gesloten en is een 
nieuw sportcomplex ‘de Sportboulevard’ open gegaan. Een complex met 
een ijshal, sporthal, turnhal en een 50 meter wedstrijdbad, 25 meter 
doelgroepenbad en een recreatiebad. Met de sloop van het oude zwembad 
verhuisde ons clubhuis naar een inpandige ruimte in de Sportboulevard. 
Deze Sportboulevard is pas enkele maanden open en biedt een uitstekende 
mogelijkheid voor het ontwikkelen van talenten en het organiseren van 
topevenementen.  U begrijpt dat wij erg trots zijn op onze nieuwe 
accommodatie. 
Het organiseren van een topevenement in een nieuw complex vergt vele  
werkzaamheden, welke door de grote inspanning van de vele vrijwilligers 
worden verricht. Iedereen die zijn of haar steentje zal bijgedragen om dit 
evenement mogelijk te maken, wil ik bij voorbaat hartelijk danken. 
Dat het voor iedereen en in het bijzonder de deelnemende teams een 
sportieve, spannende en uiteraard een heel gezellige dag mag worden. 
Met vriendelijke groet, Henk Dorst  
Voorzitter Reddings brigade Dordrecht 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De kampioenschappen worden gehouden op zaterdag 2 april en zondag 3 
april 2011 in het zwembad van de Sportboulevard Dordrecht, Fanny 
Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht, Tel. (078) 711 16 00 
Bij eventuele berichten op de wedstrijddag kunt u bellen met Bob Dekkers: 
06 21 23 79 18. 
 
Er wordt gestart met een fluitsignaal of claxon. Het gebruik van fluitjes in 
het bad is 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 wedstrijddagen worden geopend met een openingsceremonie waarbij 
de ploegen in alfabetische volgorde (naar woonplaats) in het zwembad 
zullen worden voorgesteld. Misschien kunt u in de voorbereidingen rekening 
houden met de presentatie van uw ploeg.  

 

TIJDSCHEMA 
ASP. / JUN.  SENIOREN 

12.00 Jurybespreking 12.00 
12.00 Aanmelden ploegen 12.00 
12.20 Ploegleidersbespreking 12.20 
12.20 Inzwemmen deelnemers 12.20 
12.45 Opstellen ploegen voor opening 12.45 
12.50 Openingsceremonie 12.50 
13.00 Aanvang wedstrijd 13.00 
16.30 Einde wedstrijd 16.30 
16.50 Prijsuitreiking 16.50 

 
Op zaterdag (aspiranten en junioren) is het zwembad in gebruik 
als 25m-bad, voor de senioren (zondag) als 50m-bad. 
 
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.tk).  
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) aan hem te zenden:  
Dhr. Th. Sligchers, Wilhelminalaan 69, 6101  JD   Echt 
tel: 0475 . 48 11 06   –   e-mail: t.sligchers@zonnet.nl  
 
 
Actuele ontwikkelingen op het gebied van  
breedtesport binnen Reddingbrigade Nederland 
www.breedtesport.tk of www.lifesaving.nl  
 
 
Wedstrijdreglement 
In 2011 is een vernieuwde versie van het wedstrijdreglement gemaakt dat 
ook van toepassing is op deze wedstrijden. Het reglement is in zijn geheel 
te vinden op: www.breedtesport.tk  
 
NEDERLANDSE RECORDS (zie www.breedtesport.tk) 
 


