
Spreekbeurtpakket Reddingsbrigade Raalte 
Voor al onze junior leden 

Inhoud: 

- 1x klos met witte touw, 

- 1x rode RescueCan, 

- aantal polsbandjes voor klasgenoten + juf of meester, 

- aantal folders Reddingsbrigade Raalte, 

- informatie over Reddingsbrigade Raalte, 

- links naar digitale informatie Reddingsbrigade Nederland met voorbeeldpowerpoint. 

 

Informatie over Reddingsbrigade Raalte: 
- Opgericht in 1986, 

- Onze missie is het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, 

- heeft 95 leden, 

- elke vrijdag van 18:05 tot 20:15 bij Zwembad Tijenraan, 

- kan je officiële Reddingsdiploma’s halen, 

- geeft clinics voor schoolzwemmen, 

- doet mee aan vijfkamp, jeugdmarathons en senior marathons, 

- heeft reddingsvesten, portofoons en zelfs een brancard voor de veiligheid bij sportevenementen, 

- je kan een aantal van onze leden ’s zomers tegenkomen aan de kust als strandwacht. 

 

WAAROM EEN REDDINGSBRIGADE 
Ieder jaar raken zo’n 5.000 mensen in het water in de problemen. Mensen slaan over boord, of raken 

met de auto van de weg. Ook watersporters kunnen in moeilijkheden komen. De grootste groep 

bestaat echter uit zwemmers die niet op eigen kracht op de kant kunnen komen. De meeste mensen 

komen met de schrik vrij, maar helaas zijn er jaarlijks dodelijke slachtoffers te betreuren. Om deze 

reden houden reddingsbrigades op zomerse dagen toezicht op het strand. Je kunt ze ook vinden bij 

sommige zwembaden en recreatieplassen. Daarnaast worden reddingsbrigades ingezet bij 

dijkdoorbraken en overstromingen. 

 

WAT LEER JE BIJ DE REDDINGSBRIGADE 
Regel één van alle reddingsbrigades: "Eigen veiligheid komt ALTIJD eerst!!" Voordat je iemand kunt 

redden is het belangrijk dat je zelf goed kunt zwemmen en dat je weet wat je kunt doen en wat je 

beter niet kunt doen. Je leert grepen en technieken om anderen te redden en je werkt aan je 

conditie. Dit alles gebeurt in een ongedwongen sfeer. 

 

 

 



WAT KUN JE BEREIKEN 
Reddingsbrigade Raalte is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, daarom kun je bij ons de 

volgende officiële brevetten halen: 

- Junior Redder 1 t/m 4 

- Zwemmend Redder 1 t/m 4 

- Life Saver 1 t/m 3 

Als je de smaak te pakken hebt kun je nog meer brevetten halen. Deze brevetten leiden onder 

andere op voor Strandwacht!! Hiervoor loop je stage bij een echte strandwacht! Kijk voor meer 

informatie op www.ReddingsbrigadeRaalte.nl/Strand 

 

Informatie van Reddingsbrigade Nederland 
In de onderstaande link kan jij vinden: 

- voorbeeldpowerpoint, 

- informatie over Reddingsbrigade Nederland, 

- links naar filmpjes, foto’s en berichtjes. 

https://www.reddingsbrigade.nl/voor-de-jeugd/spreekbeurt-reddingsbrigade.html 

 

Voorwaarden Spreekbeurtpakket 
Alle formulieren en digitale informatie kan je vinden op onze site of die van Reddingsbrigade 

Nederland. Naast deze informatie krijg je nog 2 echte reddingsmiddelen mee. Die krijg je een week 

voor jouw spreekbeurt mee en moet je de week erop weer inleveren. Zo kunnen veel van onze leden 

gebruik maken van deze spreekbeurttas. Vraag aan het bad naar Jordy of Maikel om deze mee te 

geven, zij noteren dat jij de spreekbeurttas mee hebt. Succes en een heel mooi cijfer gewenst! 

http://www.reddingsbrigaderaalte.nl/Strand
https://www.reddingsbrigade.nl/voor-de-jeugd/spreekbeurt-reddingsbrigade.html

