
Wat doet de
Reddingsbrigade

Ja, ik steun deze redders!  
Ondergetekende machtigt daarom de Reddingsbrigade om tot wederopzegging maandelijks 

onderstaand bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. U kunt deze kaart op de brievenbus doen 

zonder postzegel naar: Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), Antwoordnummer 526, 1970 WB IJmuiden

Hiermee geeft u toestemming aan Reddingsbrigade Nederland, voor de minimale duur van 12 maanden, incasso  
opdrachten te sturen naar uw bank om maandelijks het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht  
van Reddings brigade Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IncassantID: NL79ZZZ405313360000, doorlopende machtiging SEPA.

Kenmerk machtiging:

Bedrag:

Rekeningnummer:

Ten name van:

Adres:

Postcode: 

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Dokweg 149
1976 CA IJmuiden
T 0255 54 58 58
info@reddingsbrigade.nl
www.reddingsbrigade.nl

Partners
Nederland

De opleidingen van de Reddingsbrigade 
vormen de basis van onze hulpverlening.  
De Reddingsbrigade biedt leuke en 
uitdagende reddingsopleidingen aan voor 
jong en oud. Een kind kan meteen na het 
behalen van een zwemdiploma van het 
zwem ABC  starten met de opleiding als 
Junior Redder, waarbij het vergroten van 
de eigen veiligheid en zelfredzaamheid 
in het water voorop staan. De opleiding 
verloopt vervolgens van zelfredding, via 
het redden van vriendjes en het redden 
met hulp- en reddingsmiddelen naar een 
opleiding tot volwaardig redder. 
Kernwoorden in de opleidingen van 
Reddingsbrigade Nederland zijn 
uithoudingsvermogen, oriëntatie, 
coördinatie, inzicht, samenwerking en 
communicatie waarbij altijd de eigen 
veiligheid van de redder voorop staat.

De lifeguards van de Reddingsbrigade 
zijn door de eigen hoogwaardige 
opleidingen optimaal getraind voor hun 

Reddingsbrigade opleidingen
toezichthoudende taak en het bieden 
van hulpverleningen langs de kust en in 
waterrijke gebieden!

Welke opleidingen kun je volgen?
Recreatieve opleidingen:
• Junior Redder
• Zwemmend Redder
• Life Saver

Waterhulpverlening:
• Junior Lifeguard
• Lifeguard
• Senior Lifeguard
• Reddingsbrigadechauffeur en -schipper.
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Kijk voor een reddingsbrigade bij u in de buurt op: 
www.reddingsbrigade.nl/waar-zijn-we/

Reddingsbrigades in Nederland 

1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en Oost-Gelderland
7. Gelderland Midden
8. Gelderland Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland
14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Hollands Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland Zuid
19. Zeeland
20. Midden- en West-Brabant
21. Brabant Noord
22. Brabant Zuidoost
23. Limburg-Noord
24. Zuid-Limburg
25. Flevoland
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Lifesaving sport
“Redden als topsport!” 

Als ultieme vorm van het reddingswerk 
kennen we binnen de Reddingsbrigade 
de Lifesaving sport. De  Lifesaving sport 
is een spectaculaire sportvorm die is 
afgeleid van het echte reddingswerk in 
het water en is een aantrekkelijke sport, 
waarin een combinatie van techniek, 
tactiek, kracht en snelheid het resultaat 
bepalen.  De Lifesaving sport is de enige 
sport ter wereld waar de deelnemers 
eerst de vaardigheden leren om zichzelf te 
redden om daarna deze vaardigheden te 
gebruiken in competitieverband.

De Lifesaving sport bestaat uit 
wedstrijdonderdelen in het zwembad, de 
“Pool Events” en op het strand en in de 

zee, de “Ocean Events”.
De Lifesaving sport heeft een Olympische 
nominatie en de topsportafdeling van 
Reddingsbrigade Nederland behoort met 
deze sportvorm van het reddingswerk 
zelfs tot de top 7 van de wereld!
 

“WK lifesaving 2016 – van  3 – 18 
september in Noordwijk & Eindhoven!”
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De Reddingsbrigade is op diverse 
plaatsen langs de kust en in waterrijke 
(recreatie)gebieden het hele jaar actief 
met (preventief)toezicht en hulpverlening.

De lifeguards die u zomers ziet lopen 
op het strand zijn vrijwilligers van de 
Reddingsbrigade. Mannen, vrouwen, 
jongens en meisjes die opgeleid zijn 
om professioneel toezicht te houden op 
de badgasten en watersporters bij de 
Nederlandse (recreatie)gebieden.

Waterhulpverlening

De Reddingsbrigade is de grootste reddingsorganisatie op en rond het water in 
Nederland met als missie het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. 
Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade heeft als visie om Nederland 
veilig van haar water te laten genieten.

Rampenbestrijding

Jaarlijks registreert de Reddingsbrigade 
duizenden hulpverleningsacties langs 
de stranden en bij binnenwateren, 
waarvan zo’n 300 reddingen uit een 
levensbedreigende situatie. Vooral wind 
en stroming, toenemende onoplettendheid 
ten aanzien van kinderen, onverstandig 
gedrag op en rond het water en een 
stijging van de watersportactiviteiten 
langs de kustlijn en op recreatiewater, 
waarbij ook meer ongelukken gebeuren, 
zorgen voor veel problemen. Daarnaast 
is de Reddingsbrigade op een mooie 
zomerdag ook vaak druk met het verlenen 
van eerste hulp.

Dat kan uiteenlopen van een pleister 
plakken bij een schaafwond of het 
behandelen van een kwallensteek tot het 
uitvoeren van een reanimatie.  

Het is een groot goed dat maar liefst 5.000 
van deze professionals zich inzetten voor 
de veiligheid op en rond het water.

Ook worden reddingsbrigades steeds 
vaker ingeschakeld bij de beveiliging van 
(watersport-) evenementen. Vaste grote 
evenementen waar de Reddingsbrigade 
vaak voor de veiligheid zorgt zijn de 
Nieuwjaarsduiken en Sinterklaasintochten.

Bij overstromingen kan de Reddingsbrigade 
worden ingezet voor evacuatie 
en hulpverlening. Hiervoor is een 
overeenkomst met het ministerie van 
Veiligheid en Justitie gesloten en heeft de 
Reddingsbrigade de beschikking over de 
Nationale Reddingsvloot uit onder ander 
90 vaartuigen speciaal ontworpen voor 
het varen in ondergelopen gebieden en 
evacuatie doeleinden.
Deze vaartuigen worden bemand door 
1.700 speciaal opgeleide reddingsbrigade 
vrijwilligers, die 365 dagen per jaar 
inzetbaar zijn.
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