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Gouda; 21-2-2015 

 

Geachte Brigade,  
 
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen deel te nemen aan de Gouda Rescue Experience 
voor aspiranten, junioren, open en masters georganiseerd door de Goudse ReddingsBrigade. Deze 
wedstrijd wordt gehouden in het weekend van  6 en 7 juni  2015 in de surfplas in Reeuwijk.  

 
 

De Gouda Rescue Experience wordt voor het eerst georganiseerd en is aangesloten bij de Lakeman 
Euro Challenge. De wedstrijd zal beginnen zaterdag om 10.00 uur en duren tot 18.00 uur. Op zondag 
starten we om 9.30 met eerste wedstrijd onderdeel. Tijdens deze wedstrijd zullen er zowel 
individuele als team onderdelen op het programma staan. Een team bestaat uit maximaal 6 personen 
van dezelfde leeftijdscategorie. We onderscheiden de volgende categorieën voor mannen en 
vrouwen: aspiranten (geboortejaar: 2004 en jonger); junioren (geboortejaar: 2001-2003); open 
(geboortejaar:2000 -1986); Masters (geboortejaar 1985 en ouder). Gemengde teams tellen mee in 
het heren teamklassement. 
 

Programma 

Zaterdag 6 juni 

Op zaterdag kunnen teams zich melden op het wedstrijd terrein vanaf 9.00. Om 9.30 is er een 

ploegleiders bespreking. Om 10.00 is de start van de wedstrijd. 
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Op zaterdag staan de volgende onderdelen op het programma: 

Open & Masters 

- Beach Flags 

- Ski Race 

- Rescue Tube Rescue race 

- Lakeman/lakewomen 

- Board Relay 

Aspiranten C & D 

- Board Race 

- Rescue Tube Rescue race 

- Boardrescue race 

 

Zondag 7 juni 

Om 9.00 is er een ploegleidersbespreking. Om 9.30 is de start van de wedstrijd en de wedstrijd is 

rond 16.30 afgelopen. Op zondag staan de volgende onderdelen op het programma: 

Open & Masters 

- Boardrescue race 

- Taplin Relay 

- Board Race 

- Surf Race 

Aspiranten C & D 

- Beach Flags 

- Cameron Relay 

- Surf Race 

- Board Relay 

 

Klassement  
Er zal een prijsuitreiking plaats vinden per discipline en categorie voor de individuele onderdelen. 
Voor de team onderdelen wordt er een klassement gemaakt over alle team onderdelen.  
 
De kosten voor deelname zijn; €20,- per deelnemer ongeacht het aantal starts. Te voldoen op 
girorekening; NL31INGB0001673682 o.v.v. Gouda Rescue Experience 2015 en naam van de brigade.  
 
Reglementen 
De recentste reglementen van ILS (www.ilsf.org) zullen worden toegepast. 
 
Materiaal 
Brigades dienen zelf het benodigde materiaal mee te nemen. Er zal geen materiaal pool zijn. 
 
Herkenbaarheid 
Iedere sporter dient herkenbaar te zijn door het dragen van een team cap en een te allen tijde 
zichtbaar startnummer op de hand. 
 
 
 

http://www.ilsf.org/
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Overnachten 
Het is niet toegestaan om op het terrein van de wedstrijd te overnachten. Hieronder enkele 
mogelijkheden om binnen de regio Gouda te overnachten. Hotels: Best Western City plus Gouda 
(www.bestwesterngouda.nl) , Campanile Gouda (www.campanile.com/nl), Tulip inn Bodegraven 
(www.tulipinnbodegraven.nl/nl), De Unie in Waddinxveen (www.hoteldeunie.nl).Camping:  Camping 
Streefland (www.campingstreefland.nl); Camping de Boogaard (www.campingdeboogaard.nl); 
camping het oortjeshek (www.campinghetoortjeshek.nl). Groepsaccommodatie De rokende Turf 
(www.watersnip.info/), http://www.hollandseboerderij.nl/ Etc. 

Eten en drinken 
Aan de surfplas zit het strandpaviljoen Reeuwijkse Hout. Aan de buitenkant is een kiosk waar drinken 
en snacks verkocht worden. Daarnaast kan er binnen en op het terras gegeten worden van de kaart. 
 
Uw aanmelding dient uiterlijk op donderdag 21 mei 2015 binnen te zijn op het bovenstaande adres 
of digitaal: wedstrijden@goudsereddingsbrigade.nl. Uw aanmelding is pas geldig indien het 
inschrijfgeld ontvangen is.  
 
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons ongeveer 2 weken voor de wedstrijd 
het programmaboekje digitaal met daarin alle definitieve gegevens voor deze wedstrijd.  
Wij vertrouwen erop dat velen van u zullen inschrijven voor deze wedstrijd.  
 

Met sportieve groeten, 

De organisatie van de Gouda Rescue Experience 

 

Reinier, Tom, Wim en Ellis 
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