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Onze 160 reddingsbrigades vindt u 
verspreid over Nederland. Niet alleen aan 
de kust, maar ook bij binnenwater. Op 
veel plaatsen waar u plezier van het water 
heeft.

De Reddingsbrigade maakt voor u veiliger 
waterplezier mogelijk. Maar u kunt zelf ook 
de nodige voorbereidingen treffen voor 
mooie dagen aan het water. In deze online 
brochure ‘Veiliger aan de kust’ vindt u tips 
en handige weetjes voor een heerlijk én 
veilig verblijf aan de Nederlandse kust.

Veel plezier!

Meer veiligheid in, op en langs het 
water. Dat is het doel waarvoor 
de lifesavers en lifeguards van de 
Reddingsbrigade zich dagelijks 
vrijwillig inzetten. We doen het 
uiterste om te zorgen dat er 
niemand verdrinkt, en iedereen 
veilig kan genieten van het vele 
water dat Nederland telt. 

Toezicht voor uw veiligheid
Ve i l i g e r  a a n  d e  k u s t



Vooral op zomerse dagen is het strand de 
plaats waar veel mensen voor hun plezier 
naartoe trekken. Maar het is ook de plek 
waar gevaren op de loer liggen.

Met name wind en stroming kunnen 
voor verraderlijke situaties zorgen. Maar 
ook onverstandig gedrag en de enorme 
stijging van watersportactiviteiten 
brengen veel problemen met zich mee.

Dan is het maar goed dat er iemand een 
oogje in het zeil houdt. Nou ja, iemand…

Overigens gaan onze acties verder dan 
alleen het redden van mensen. Ook 
verlenen we vrijwillig eerste hulp.  
Dat kan uiteenlopen van een pleister 
plakken bij een schaafwond of het 
behandelen van een kwallensteek tot  
het uitvoeren van een reanimatie. 

De Reddingsbrigade is de enige reddingsorganisatie die u in heel 
Nederland aantreft. Jaarlijks voert de Reddingsbrigade duizenden 
hulpverleningsacties uit aan de kust en bij binnenwater. In 2018 
waren dat er 7.900; in 400 gevallen verleenden we hulp aan 
zwemmers en baders, waarbij zo’n 80 mensen van de 
verdrinkingsdood zijn gered. 

Maar liefst 2.750 goed opgeleide 
lifeguards van de Reddingsbrigade 
zetten zich dag en nacht in voor uw 
veiligheid in, op en langs het water. 
Dat is toch wel een veilig gevoel.

Een vertrouwd gevoel
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Pas op met zwemmen! De windzak wordt 
gehesen bij een aflandige wind en/of 
stroming. Deze geeft aan dat het onveilig 
is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het 
water op te gaan.

Pas op met zwemmen! Deze vlag wordt 
gehesen als de condities van het (zwem) 
water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden 
en andere activiteiten op of in het water 
worden afgeraden.

Niet zwemmen! Deze vlag wordt gehesen 
als de condities van het (zwem) water 
zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en 
andere activiteiten op of in het water 
worden ten zeerste afgeraden.

Lifeguards aanwezig! Deze vlag geeft 
aan dat de reddingspost is geopend 
en dat in het verzorgingsgebied van de 
reddingsbrigade door gekwalificeerde 
lifeguards toezicht wordt gehouden.

Watersportgebied! Deze vlaggen geven 
een afgebakende watersportzone aan. 
Zwemmen in het gebied ertussen wordt 
ten zeerste afgeraden. 

Er is een kind gevonden! 

De oranje windzak De rood-gele vlag 

De gele vlag De zwart-wit geblokte vlag 

De vraagtekenvlag
De rode vlag: 

Lees het 
informatie-

bord bij 
de strand-
opgang.

Let op de strand-
vlaggen. Ken de 
betekenis ervan.

Doe uw kind een 
06-polsbandje om.

Eet en drink 
voldoende.

Gooi afval in de 
prullenbak.

Smeer 
je goed 
in met 
zonne-
brand.

Graaf geen diepe kuilen.

Zoek af 
en toe de 

schaduw op.

Houd het bootpad vrij.

Zwem waar 
lifeguards 
toezicht 
houden.

Gebruik geen drijf- 
middelen bij aflandige wind.

Blijf uit de buurt 
van muien.

Spoel een 
kwallenbeet met 
zout water. Ga 

indien nodig naar de 
EHBO-post.

Pas op voor 
watersporters.

Tips voor meer veiligheid • Zee

Blijf altijd 
bij kleine 
kinderen. 

Zwem nooit 
alleen. 

De oranje windzak: 
Pas op met zwemmen! 
De windzak wordt 
gehesen bij een 

aflandige wind en/of stroming. Deze geeft 
aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) 
drijfmiddelen het water op te gaan.

De gele vlag: 
Pas op met zwemmen! 
Deze vlag wordt gehesen als 
de condities van het (zwem) 

water gevaarlijk zijn. 
Zwemmen, baden en andere activiteiten op 
of in het water worden afgeraden.

De rode vlag: 
Niet zwemmen! 
Deze vlag wordt gehesen als 
de condities van het (zwem) 

water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden 
en andere activiteiten op of in het water 
worden ten zeerste afgeraden.

De rood-gele vlag: 
Lifeguards aanwezig! 
Deze vlag geeft aan dat de 
reddingspost is geopend 

en dat in het verzorgingsgebied van de 
reddingsbrigade door gekwalificeerde 
lifeguards toezicht wordt gehouden. 

De zwart-wit geblokte vlag: 
Watersportgebied! 
Deze vlaggen geven een 
afgebakende watersportzone 

aan. Zwemmen in het gebied ertussen wordt 
ten zeerste afgeraden. 

De vraagtekenvlag: 
Er is een kind gevonden!
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Onze goed opgeleide vrijwilligers 
verzorgen ook preventieve, eerstehulp- 
en reddingstaken bij grote en kleine 
(watersport)evenementen. Van nieuw-
jaarsduiken, de 11 stedenzwemtocht 
van Maarten van der Weijden tot 
sinterklaasintochten.

Zoals u op het kaartje kunt zien, 
vindt u de Reddingsbrigade 
in heel Nederland. Niet alleen 
aan de kust. Maar ook bij het 
IJsselmeer en op veel andere 
plaatsen waar u met plezier 
recreëert aan het water.



De Reddingsbrigade vindt u 
op veel locaties in het land
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ZOEK DE 
REDDINGSBRIGADE

Als je een plekje zoekt om af te 
koelen, kijk dan eerst waar de 

lifeguards van de 
reddingsbrigade toezicht 

houden en ga daar het water in.

Wees voorbereid 
op koud water

Een meer of de zee is vaak veel 
kouder dan je denkt. Koud 

water kan je in levensgevaarlijke 
problemen brengen.

GA NIET 
TE VER

Zwem altijd langs de kust, 
dan zwem je nooit te ver 

van het strand af.

Wees voorbereid 
op stroming

Stroming in water kan heel 
sterk zijn. Zit je in een stroming;  

blijf kalm, zwem met de 
stroming mee en roep om hulp! 

Zwem er niet tegenin; je put 
jezelf alleen maar uit.

GA NOOIT 
ALLEEN

Ga samen zwemmen, dan is 
er altijd iemand om je te 

helpen als er iets misgaat. 

In de zomermaanden is de kans op verdrinking groot.

Elk jaar verdrinken er mensen omdat ze niet letten op hun eigen veiligheid of die van anderen. 
Daarom wil Reddingsbrigade Nederland een levensbelangrijk bericht meegeven.

Wij willen dat iedereen veilig van water kan genieten. Om de kans dat je verdrinkt zo klein mogelijk 
te maken, houd je aan deze tips:

Meer informatie staat op www.reddingsbrigade.nl

waterveiligheidZomer



Waterveiligheid in de zomer
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Wij willen dat iedereen veilig van 
water kan genieten. Om de kans dat je 
verdrinkt zo klein mogelijk te maken, 
houd je aan deze tips: 

Als je een plekje zoekt om af te koelen, 
kijk dan eerst waar de lifeguards van de 
reddingsbrigade toezicht houden en ga 
daar het water in. 

Een meer of de zee is vaak veel kouder 
dan je denkt. Koud water kan je in 
levensgevaarlijke problemen brengen. 

Zwem altijd langs de kust, dan zwem je 
nooit te ver van het strand af. 

Stroming in water kan heel sterk zijn. Zit je 
in een stroming; blijf kalm, zwem met de 
stroming mee en roep om hulp! Zwem er 
niet tegenin; je put jezelf alleen maar uit. 

Ga samen zwemmen, dan is er altijd 
iemand om je te helpen als er iets 
misgaat. 

In de zomermaanden is de kans op verdrinking groot. Elk jaar 
verdrinken er mensen omdat ze niet letten op hun eigen veiligheid 
of die van anderen. Daarom wil Reddingsbrigade Nederland een 
levensbelangrijk bericht meegeven. 

  Zoek de reddingsbrigade 

  Ga niet te ver 

  Wees voorbereid op stroming 

  Ga nooit allen   Wees voorbereid op koud water 
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stroming mui
stroming

ontsnap ontsnap

Wat is een mui? Voor de 
kust liggen zandbanken. 
Tussen twee zandbanken 
bevindt zich een mui, waarbij 
water de zee in stroomt (bij 
laagwater, eb) of richting het 
strand (bij hoogwater, vloed).

Hoe herken je een mui? 
Dat is soms lastig. Lees 
erover op de website van 
Reddingsbrigade Nederland. 
Laat je ook ter plaatse 
informeren.

Ga je zwemmen in de zee? 
Zwem altijd op een locatie 
waar toezicht wordt 
gehouden door lifeguards. 
Weet waar muien zijn. Blijf uit 
de buurt van muien.

Kom je in een mui? Blijf 
rustig. Drijf op je rug (met de 
stroming mee) en steek een 
arm omhoog om de aandacht 
te trekken. Wacht op hulp.

Spaar je energie! Zwem nooit 
tegen de stroming van de 
mui in!

Kun je zwemmen? Probeer 
evenwijdig aan de kust uit de 
mui te zwemmen. Gebruik 
golven om terug op het 
strand te komen.

Een mui is levensgevaarlijk!
Jij kan uit een mui komen! Weet wat je moet doen!

zandbank
zandbank

Blijf uit de buurt van muien
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Je kunt van alles doen om niet te 
verdrinken. 
Zorg eerst dat je goed kunt zwemmen. 
Heb je de diploma’s van het Zwem-ABC 
gehaald? Heb je daarna regelmatig binnen 
gezwommen en geoefend? Ja? Dan pas 
is het verstandig om buiten te zwemmen. 
Maar: doe dit nooit alleen en op plekken 
waar dit mag en waar toezicht is. 

Dus, wat moet je doen?
1. Leer zwemmen
2. Zwem nooit alleen
3. Zwem waar dit mag en waar 

toezicht is

Als je in het water valt, raak dan niet  
in paniek. 
Ga eerst even op je rug drijven om rustig 
te worden of gebruik iets om op te drijven, 
bijvoorbeeld een voetbal of een plastic 
zak. Zo zorg je ervoor dat je boven water 
blijft. Roep of zwaai daarna om hulp. Blijf 
rustig wachten totdat je hulp krijgt. 

Dus, wat moet je doen?
1. Raak niet in paniek
2. Ga op je rug drijven of gebruik iets 

om op te drijven
3. Roep of zwaai om hulp

Het is niet makkelijk om iemand die in de 
problemen is te helpen. 
Roep zo snel mogelijk een ander die met 
jou kan helpen, bijvoorbeeld een ouder. 
Daarnaast is 112 bellen goed. Gooi – als 
dat mogelijk is – iets in het water dat blijft 
drijven; een reddingsboei, een voetbal of 
een bodyboard. Dat kan iemand boven 
water houden. Je kunt ook iets naar hem 
of haar uitsteken wat te pakken is, zoals 
een tak, een stuk hout of een touw. Roep 
dat hij of zij moet proberen naar de kant 
te zwemmen. Maar, zie je iemand in de 
problemen, ga dan nooit zelf het water 
in. Blijf op de kant! Zo kom je zelf niet in 
de problemen. En: blijf kijken waar die 
persoon in het water is, of vraag een 
ander om dat te doen, totdat hij of zij 
hulp krijgt. 

Dus, wat moet je doen?
1. Roep om hulp
2. Gooi iets wat blijft drijven of steek 

iets uit wat kan worden gepakt
3. Praat iemand naar de kant
4. Ga er nooit zelf in!

Ben je in bezit van het Zwem-ABC dan 
kun je nog zwemvaardigheidsdiploma’s 
halen. Word lid van een reddingsbrigade 
en leer ook zwemmend redden!

  Tips voor zwemmen in open water

  Ben je zelf in de problemen?

  Zie je iemand in de problemen?



Reddingsbrigade Nederland 
adviseert iedereen: wees altijd 
veilig in, op en langs het water!
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De Reddingsbrigade zorgt al meer dan 
honderd jaar voor uw veiligheid in, op 
en langs het water. Dat doen we met 
ruim 5.000 goed opgeleide vrijwilligers. 
Waaronder 2.750 getrainde lifeguards 
die hun leven in de waagschaal stellen 
voor u.

Daarbij zijn ze afhankelijk van 
reddingsmateriaal dat aan de hoogste 
kwaliteitseisen moet voldoen. U begrijpt 
het al: dat kost veel geld. En aangezien de 
Reddingsbrigade onvoldoende subsidie 
krijgt, zijn we afhankelijk van donaties van 
mensen zoals u.

Daarom ons dringende verzoek aan u: 
Word donateur van de Reddingsbrigade! 
Dan kunnen wij ook in de toekomst 
bijdragen aan voor u veiliger strandbezoek.

Elke donatie is welkom. Want zonder  
uw donatie kunnen we geen mensen 
redden. Ga daarom snel naar 
www.reddingsbrigade.nl/donatie

Om mensen te kunnen blijven redden hebben we uw steun nodig

Word donateur!
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