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Routebeschrijving vanuit ’s-Hertogenbosch (A59) 
 
Neem op de A59 Nijmegen - Den Bosch afslag 15 Oss/ Heesch. Vervolg je 
weg richting Oss. Vanaf hier is het aangegeven met bordjes Golfbad. (LET 
OP 50 KM/uur) 
Verkeerslichten rechtsaf.  
Rotonde rechtdoor.  
Verkeerlichten linksaf. 
Rotonde rechtdoor. Verkeerlichten rechtsaf.  
Na 100 meter (voor de rotonde) links parkeerterrein Golfbad. Pakeren is 
gratis. 
 
Routebeschrijving vanuit EINDHOVEN (A50) 
Neem op de A50 vanuit Eindhoven de afslag Oss-’s-Hertogenbsoch. 
Bij verkeerslichten(2x) Rechtdoor. 
Volgende verkeerslichten links af(meubelboulevard Oss),  
Voor rotonde links aanhouden (rechtdoor op rotonde). 
Verkeerslichten 3x rechtdoor.  
4e verkeerslichten rechts af (richting TOP Oss stadion) 
Vanuit hier rotonde rechtdoor. Verkeerlichten rechtsaf.  
Na 100 meter (voor de rotonde) links parkeerterrein Golfbad. Pakeren is 
gratis. 
 
Tijden 

- 15.30-16.00 melden op het Golfbad ( Hoofdingang ) 
- +/- 17.00 start wedstrijd 
- +/- 21.15 prijsuitreiking 

 
Locatie: 
Golfbad Oss 
Euterpelaan 1 
5344 CA Oss 
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Beste deelnemers, 
 

Wederom is het mij een genoegen u welkom te heten in het 
Golfbad in Oss voor deze wedstrijd. De EHaD wedstrijd in Oss 
die traditiegetrouw de nodige verrassingen met zich zal 
meebrengen. Welke? Dat weet zelfs de voorzitter niet: het is 
het best bewaarde geheim van Oss. 

Maar diezelfde traditie vertelt ook dat de wedstrijd in Oss een 
wedstrijd is waar teams graag aan meedoen, misschien wel 
vanwege de onvoorspelbaarheid van de scenario’s. Het is dan 
ook een beetje dubbel om te moeten constateren dat er 
zoveel belangstelling is dat er teams moesten worden 
afgezegd bij deze editie. Dubbel vanwege het succes, maar 
ook omdat het jammer is dat niet iedereen die mee wil doen, 
zelfs van over de grens, er bij kan zijn. 

U bent hier wel, gelukkig, want zonder u geen wedstrijd. En u 
wil ik veel succes wensen bij het oplossen van de ongetwijfeld 
weer knap in elkaar stekende casus, bij het ontrafelen  van de 
bijkans onmogelijke in elkaar stekende Gordiaans knoop.  
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Bovenal: een prettige dag gewenst, in afzondering of bij het 
bekijken van de andere teams, bij de EHaD wedstrijd van  de 
Reddingsbrigade Oss. Een sportieve wedstrijd vooral, zoals 
het hoort en zoals het gelukkig altijd is! 

Alphons Bakker 

Voorzitter Reddingsbrigade Oss 
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Beste deelnemers, 

Nu voor de 6e keer wordt de jaarlijkse EHaD wedstrijd 
georganiseerd. Zoals elk jaar heeft ook onze voorzitter weer 
van zich laten horen en heeft deze  weer het voorwoordje 
geschreven voor het bubbeltje. Ook wil ik jullie allemaal 
hartelijk danken voor de vele inschrijvingen die we hebben 
mogen ontvangen, Vele hebben zich ingeschreven met 
meerdere teams, een teken dat de EHaD speelt bij de vele 
brigade’s, een teken dat we niet onderschat moeten worden.  

Zoals jullie allemaal weten zal deze wedstrijd meetellen voor 
het Nationaal Kampioenschap van 2010. Voor enkele teams is 
het al bekend, deze wedstrijd zal naast het Nationaal 
Kampioenschap ook onderdeel zijn van de Brabant League, dit 
jaar voor het eerst uitgereikt op 12 september jongstleden in 
uden. Een 2e seizoen is gestart,  wij juichen dit als EHaD erg 
toe.  

In dit boekje kunnen jullie informatie vinden over de 
deelnemende teams, over de locatie en route hier naar toe. 
Ook is er een puzzelpagina, zodat de tijd in de afzondering 
hopelijk wat sneller voorbij gaat!  

Deze wedstrijd zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van alle 
vrijwilligers. Wij willen hen hier dan ook heel erg voor 
bedanken! 
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Na de wedstrijd zullen alle uitslagen ook nog op onze site 
komen staan: 
 

www.reddingsbrigadeoss.nl 
 
Wij willen iedereen vandaag ook heel veel succes en bovenal 
heel veel plezier toewensen bij onze wedstrijd. Voor ons toch 
wel bijzonder omdat dit al weer het 6e jaar is dat wij EHaD 
wedstrijden organiseren. Ik wil jullie namens, Wilma van de 
Wiel, Stefan Leijten, de senarioschrijvers Rob van Dijk en 
Bernhard Seelen en mijzelf bedanken voor jullie aanwezigheid 

Namens, 

EHaD-commisie Reddingsbrigade Oss 2010 
Jeffrey van der Putten 
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De Reddingsbrigade Oss 
 

De Reddingsbrigade Oss (RBO) is opgericht in 1972 en 
inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere 
reddingsbrigades van Nederland. De belangrijkste doelstelling 
van de RBO is het voorkomen van de verdrinkingdood, door 
onder andere zwemlessen, voorlichting en bewakingen.  

Elke donderdagavond en zaterdagmiddag zijn er zwemlessen 
en trainingen voor leden. De RBO heeft onder andere een 
eigen EHaD, wedstrijd en conditieploeg. Sinds 2010 mogen de 
waterbehoevende verenigingen  zich gelukkig prijzen met een 
nieuw wedstrijdzwembad. 

Buiten het zwembad is de brigade in de zomer actief met de 
bewaking van de Geffense Plas, heeft de brigade een 
bloeiende tak varend redden, die elk jaar weer bij 
verschillende evenementen de bewaking verzorgt en Oss 
heeft de beschikking over een BIZA eenheid (eenheid die 
paraat staat en in geval van hoogwater hulp verleent) 
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WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
De wedstrijd van 20 november 2010 telt mee voor de 
nationale competitie. Daardoor zij de relevante bepalingen 
van het wedstrijdreglement 2009 van de Commissie 
Breedtesport van toepassing op deze wedstrijd. Extra 
aandacht leggen wij op het dragen van de juiste kleding: T- 
shirt met een mouwtje en een langere broek van een dikke 
stof (spijkerstof, ribstof of dergelijk) of overall. Bij het 
dragen van 

Bij twijfel beslist de wedstrijd organisatie. Bij vragen kunt u 
altijd contact opnemen met de EHaD Commissie voorzitter 
van de Reddingsbrigade Oss, Rob van Dijk. Telefoonnummer: 
06-18 45 79 38 

onjuiste kleding heeft als consequentie punten 
aftrek, 25 punten per onjuist kledingstuk. 

 
De wedstrijdreglementen zijn te vinden op 
www.breedtesport.tk (vanaf pagina 34).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.breedtesport.tk/�
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Colofon 
't Bubbeltje is een speciale uitgave van de Bubbels die 
speciaal voor de EHaD wedstrijd van 20 november 2010 te 
Oss digitaal verspreid wordt . De deelnemende teams krijgen 
automatisch via de e-mail een exemplaar toegestuurd. Voor 
reacties of verdere informatie over de EHaD-wedstrijd 
verwijzen we u graag naar de website van de RBO: 
 
WWW.REDDINGSBRIGADEOSS.NL 
 
Teksten 
Alphons Bakker 
Rob van Dijk 
Jeffrey van der Putten 
Bernhard Seelen 
Wilma van de Wiel 
 
Commissie EHaD Oss 
ehad@reddingsbrigadeoss.nl 
Rob van Dijk 
06-18457938 
Wilma van de Wiel 
06-15211188 
Jeffrey van der Putten 
06-12092523 
 
Locatie wedstrijd 
Golfbad 
Euterpelaan 1 
5344 CA Oss 
 
Antwoord Puzzel Rekenen 
reddingsklossen : 2  Reddingsbroei : 6   torpedoboei : 3  
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Deelnemende teams 2010 
 
 

 1. Hoogstraatse Reddersclub  1 
2. Hoogstraatse Reddersclub  2 
3. Reddingsbrigade Eindhoven  
4. Reddingsbrigade Erica, Mill  
5. Reddingsbrigade Maastricht  
6. Reddingsbrigade Nederweert 1 
7. Reddingsbrigade Nederweert 2 
8. Reddingsbrigade Oss  1 
9. Reddingsbrigade Oss 2 
10. Reddingsbrigade Staphorst  
11. Reddingsbrigade Uden 1 
12. Reddingsbrigade Uden 2 
13. Reddingsbrigade Veghel 1 
14. Reddingsbrigade Veghel 2 
15. Reddingsbrigade Waddinxveen 
16. Reddingsbrigade Zevenaar 
17. Reddingsbrigade Oss  TESTTEAM 

 


