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Nieuw zwemseizoen 
Vanaf donderdag 1 september 2016 is het nieuwe 
zwemseizoen van start gegaan. Voor zowel de leden als 
de trainers is dit toch weer even spannend! 

In onderstaand schema staat welke groep wanneer les 
heeft en van welke trainer. 

Mocht je vragen hebben omrent de trainingen? Ga 
allereerst naar de desbetreffende trainer(s). 

Neem anders contact op met 

binnencommissie@rbdrachten.nl  

Vriendje/vriendinnetje zwemmen 
Altijd al een keer een vriendje of vriendinnetje mee willen 
nemen naar de training? Dat is dan nu je kans! op 
donderdag 24 november geven wij iedereen de kans 
om een vriendinnetje of vriendje mee te nemen tijdens de 
training. Je mag zoveel vriendjes/vriendinnetjes 
meenemen als je wilt. 
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Vacature 
hoofdtrainer 

Reddingsbrigade Drachten is 
voor het nieuwe zwemseizoen 
2016/2017 opzoek naar een 
operationeel hoofdtrainer. Het 
gaat hierbij om het coördineren 
van de zwemlessen op de 
donderdagavond. Voor de 
gehele vacature verwijzen wij je 
naar de bijlage van de nieuwsflits 
of op onze website 
www.rbdrachten.nl.  

Wedstrijdteam 

Lijkt het jou leuk om mee te doen 
met een wedstrijdteam voor 
marathons en wedstrijden? Dat 
kan! Om de week wordt er op 
donderdagavond bij de WER 
groep getraind. Het team zoekt 
versterking, kom jij ze 
aansterken? 

Meer informatie of nieuwsgierig 
geworden? Kom op 
donderdagavond om 20:30 uur 
bij Lynn Waninge of mail Lynn via 

NIEUWSFLITS 
Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving

http://www.rbdrachten.nl
mailto:binnencommissie@rbdrachten.nl
http://www.rbdrachten.nl
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Schoolzwemtoernooi 
Op woensdag 12 oktober heeft in zwembad De Welle 
het jaarlijkse schoolzwemtoernooi plaatsgevonden. 
Hierbij maken verschillende scholen uit Drachten en 
omgeving kennis met vier wateractiveiten waaronder 
ook Reddingszwemmen. Ieder kind heeft een folder en 
een meezwemkaartje gekregen om nog eens een 
kijkje te nemen bij de brigade. 

Rescue Board 
Sinds 13 oktober 2016 is de brigade in het bezit van 
een Rescue Board. Dit board wordt ingezet bij 
evenementen, bewakingen en trainingsdoeleinden.  

Het is een reddingsmiddel 
waarmee men snel te plaatse 
kan zijn in bijvoorbeeld een 
branding in de zee. Soms is 
een rescueboard 
gemakkelijker en sneller dan 
een boot. 

Aankomende evenementen: Wampex 
In de nacht van vrijdag 4 november op zaterdag 5 november a.s. vindt de jaarlijkse 
Wampex weer plaats. Hier is Reddingsbrigade Drachten natuurlijk weer bij aanwezig.  

We zoeken hiervoor 8 vrijwilligers waarvan minimaal 2 schippers. Daarnaast zijn wij ook 
opzoek naar vrijwilligers met trekkende voertuigen. De tijden zijn nog onder 
voorbehoud: 00:00 uur. Meer informatie volgt via de website. 

Lijkt het jou leuk om hierbij het bewaken? Geef je dan even op via de website: 
www.rbdrachten.nl of via de mail richard@rbdrachten.nl 
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Kadertuitje! 

Voor alle trainers, 
bestuursleden en 

commissieleden opgelet!! 

Op vrijdagavond 18 
november 2016 vindt het 

allereerste kadertuitje 
plaatst. Hou deze datum vrij 

in je agenda. 

De indeling van deze avond 
wordt later bekend gemaakt. 
Iedereen ontvangt hier een 

persoonlijke uitnodiging van.

http://www.rbdrachten.nl
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Serious Rescue 2016 
Serious Rescue 2016 - 16 t/m 19 december 2016 Van 
Gouda naar Breda. 

Drie dagen varen voor het goede doel voor het 3FM Glazen 
Huis: Kinderen die sterven aan het gevolg van 
longonsteking. 

Lijkt het jou leuk om met dit evenement mee te gaan? Geef 
je dan op via de website. 

minimale vereiste: 18 jaar en een actieve houding om 
sponsoren te zoeken. 

Sponsorkliks 
Voor al je online aankopen bestaat sponsorkliks! De 
website die gratis ons als Reddingsbrigade sponsort. Wil je 
iets bestellen? Doe het dan via www.sponsorkliks.nl. Type 
bij sponsordoel Reddingsbrigade Drachten in en zoek 
vervolgens de webshop waar je heen wilt. Deze linkt je 
door naar de desbetreffende site en hier kunt u aankopen 
doen. Hiervoor hoef u niet extra te betalen, maar sponsort 
u wel gratis Reddingsbrigade Drachten! 
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Inlog website 

Zoals jullie weten hebben wij 
sinds een tijdje een nieuwe 
website met niet alleen  een 
nieuw uiterlijk maar ook een 
aantal nieuwe functies! Je krijgt 
onder andere als lid van 
reddingsbrigade Drachten 
exclusief toegang tot het 
besloten deel van de website. 
Hier vindt je o.a. een groot foto 
album, nieuwsflitsen archief en in 
nabije toekomst kun je 
aanmelden als hulpverlener bij 
een van onze gave evenementen!  

Je kunt je aanmelden op de 
website. Mocht je vragen hebben 
kun je contact opnemen met 
harmenveenstra@rbdrachten.nl. 

Ledenbestand   

Om het ledenbestand zo up to 
date mogelijk te houden vragen 
wij van alle leden die wijzigingen 
hebben in gegevens deze door te 
mailen naar leden@rbdrachten.nl 

Belangrijke data 

03 oktober - Trainerstraining 
04 november - Wampex 
18 november - Kaderuitje 
16 december - Serious Rescue 
01 januari - Nieuwjaarsduik 

mailto:harmenveenstra@rbdrachten.nl
mailto:leden@rbdrachten.nl
http://www.sponsorkliks.nl
mailto:harmenveenstra@rbdrachten.nl
mailto:leden@rbdrachten.nl
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Drakenrace 
De Drakenboot Challenge was één van de onderdelen van de Solarweek Drachten en 
werd gehouden op een zonnige vrijdagavond in juli.  

Deze avond was Reddingsbrigade Drachten uitgenodigd om te assisteren bij de 
waterhulpverlening en het slepen van de drakenboten naar de start. 

Voor deze Challenge hadden zich welgeteld 14 teams aangemeld. Dit beloofde voor ons 
al een drukke avond te worden.  

Er werd fanatiek tegen elkaar gestreden waarbij verkleedpartijen, slogans, tactieken en 
natuurlijk het slaan op de trommel niet uitbleef. Na de 7 wedstrijden kregen de 
winnende teams de Drakenboot Challenge Peddel mee als trofee. Deze wordt 
overhandigd door niemand minder dan de presentator van de avond; Atze Lubach.  

ALS City Swim 
A Local City Swim, 9 juli was dit het feit in de Drachtstervaart. 21 zwemmers hebben 
samen € 6.083,- opgehaald voor Stichting ALS Nederland. Wij als Reddingsbrigade 
Drachten hebben hier bewaakt. Het was een zeer geslaagd evenement. Bekijk het 
volledige verslag van Roelien op de website! 

24 uur KiKa 
Vrijdag 2 september was het zover. Vanaf drie uur in de middag gingen honderden 
skaters 24 uur skaten voor KiKa. Bij dit geweldige evenement was de Reddingsbrigade 
aanwezig voor de eerste hulp.  

Vele blarenpleisters verder en een enkeling die gevallen was met schaafwonden heeft de 
brigade gelukkig weinig hoeven in te grijpen. Een leuk evenement waarbij € 85.842,01 
is mee opgehaald voor het goede doel.  

Gondelvaart Aldeboarn 
Op vrijdag 26 augustus 2016 zijn Aafke, Richard en Rudy aanwezig geweest bij de 
Gondelvaart te Aldeboarn. Hier konden kinderen een stukje meevaren met de boot. Het 
was een leuk, geslaagd evenement. Benieuwd naar een uitgebreider verslag? Rudy 
heeft een stukje geschreven op de website. Kijk snel!
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Evenementverslagen


