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Goed voorbereid 
naar het strand

Genieten aan het water?
Tips van de Reddingsbrigade!
01    Ga alleen zwemmen op plaatsen 

waar dat is toegestaan en waar 
toezicht door de Reddingsbrigade 
(lifeguards) wordt gehouden.

02   Bedenk of u fit genoeg bent om te 
zwemmen of te watersporten en 
smeer goed in met zonnebrand.

03   Zwem nooit alleen. Zelfs de beste 
zwemmer kan in problemen raken, 
bijvoorbeeld door kramp.

04    Kun je niet zwemmen? Ga dan 
maximaal tot je knieën te water.

05   Zwem niet in de buurt van muien  
(= stroming die richting zee trekt). 

06   Alcohol en zwemmen gaan niet 
samen. Dit is levensgevaarlijk.

07   Gebruik bij aflandige wind  
(= wind die richting zee staat)  
geen drijvende voorwerpen.

08   Graaf op het strand geen diepe 
kuilen (vanwege instortings- en 
verstikkingsgevaar).

09   Houd u aan de aangewezen  
zones voor diverse watersporten.

10   Spring niet van bruggen, sluizen of 
andere bouwwerken die daar niet 
voor bedoeld zijn

Voor meer tips & informatie voor u en uw kind over een dagje zorgeloos genieten aan het 
water kijk op www.reddingsbrigade.nl/juniorlifesaverclub
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03   Zorg dat u uw mobiele telefoon  
mee heeft, aan staat en voldoende 
is opgeladen.

04   Spreek een herkenbaar vast  
punt af, voor als jullie elkaar kwijt 
raken, bijvoorbeeld een strandtent 
of verdwaalpaal met herkenbare 
afbeelding. 

05   Kind kwijt? Waarschuw direct de 
Reddingsbrigade, meld het bij een 
strandtent en begin met zoeken. 
Een verdwaald kind loopt meestal 
eerst met de zon in de rug weg. 
Meisjes met lange haren lopen  
vaak tegen de wind in.

06   Is uw kind terecht? Word niet  
boos op uw kind, maar wees blij  
het weer te zien en troost uw kind 
indien nodig.

Het is misschien wel de meest ver-
velende, maar ook nog steeds veel 
voorkomende situatie op het strand. 
(Groot )ouders die hun (klein )kinderen 
uit het oog verloren zijn. Jaarlijks raken 
er duizenden kinderen zoek op het 
strand. 

Het is niet altijd duidelijk wie er meer 
schrikt: het kind of de zoekende achter-
blijvers. Hieronder een aantal tips voor 
een veilig dagje aan het water met kleine 
kinderen.

01   Houd kinderen altijd in de gaten 
zowel in het water als op het strand. 
Blijf in het water op een armlengte 
afstand van kleine kinderen.

02   Doe uw kind een 06-polsbandje 
om met hun naam en uw telefoon-
nummer erop.

De oranje windzak:
U mag baden en zwemmen. 
Maar het gebruik van drijvende 
voorwerpen (rubberbootjes, 
luchtbedden, zwembanden) is 
verboden vanwege het risico op 
afdrijven.

De gele vlag: 
Het is gevaarlijk om te baden of 
te zwemmen. Meestal heeft dit 
te maken met het weer. Drijven-
de voorwerpen zijn verboden.

De rode vlag: 
Het is verboden te baden of te 
zwemmen.

De rood-gele vlaggen: 
Het gebied tussen de twee vlag-
gen is een bewaakte badzone. 
Strandwachten houden binnen 
deze zone toezicht. Watersport 
is in deze zone verboden.

Vlaggen en signalen,
waar kan ik op letten?

De zwart-wit geblokte 
vlaggen: 
In de zone tussen de twee 
vlaggen mag u aan toegestane 
watersporten doen.

De vraagtekenvlag:  
Er is een kind gevonden.

Waarschuwingsborden:
Let op de waarschuwingsborden langs  
het water waarmee wordt aangegeven 
waar een sterke stroming is. Ga hier 
niet het water in.

VolG De aaNWiJziNGeN eN aDViezeN  

op VaN De lokale ReDDiNGsbRiGaDe.

Veilig naar  
het strand  
met kleine 
kinderen


