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De geschiedenis 
Inleiding 
Zwemmen is altijd al een echte Hollandse volkssport geweest. Vroeger noemde men 
Nederlanders al "waterdoggen". Aangezien uit de feiten blijkt dat er jaarlijks ongeveer 500 
mensen verdrinken, zal het iedereen duidelijk zijn dat zwemmen en zwemmend redden niet los 
van elkaar gezien kunnen worden. In deze folder werpen we eerst een korte blik in de 
geschiedenis van het zwemmen waarna het ontstaan van de reddingsbrigades en de Koninklijke 
Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen beschreven zal worden (later 
Reddingsbrigades Nederland).  
 
Zelfs in de Middeleeuwen (ook wel de tijden der preutsheid genoemd) werd er gezwommen.   
Als er al zolang door mensen werd gezwommen zou men denken dat er niemand verdronk. 
Helaas was dit niet zo. 
Er verdronken juist veel mensen en men wist eigenlijk niet goed hoe om te gaan met 
drenkelingen die veelal schijndood waren.  
 
Het zwemmen in de geschiedenis 
In de Romeinse tijd begon men de dag al met een duik in een buiten aangelegd 'zwembad'. Men 
zwom niet alleen zomers zoals wij, maar tot het water dichtvroor. Het zwemmen in de winter 
werd gezien als een verhardingskuur tegen de gevolgen van een veranderlijk klimaat (een 
remedie tegen verkoudheid?). In die tijd zwom iedereen; mannen, vrouwen, jongens en 
meisjes!  
 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 
In 1767 werd de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (De Maatschappij) opgericht. 
Deze maatschappij wilde de mensen leren hoe ze met schijndode drenkelingen om moesten 
gaan. In 1913 begon men samen met de Nederlandse Zwembond en de Amsterdamse 
Zwemclub met het organiseren van lessen zwemmend redden.  
Een anekdote uit die tijd: 
Als je een drenkeling uit de gracht haalde kreeg je van de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen een gulden. Een borrel kostte in die tijd een paar cent dus met het redden van een 
drenkeling was best geld te verdienen! Het aantal drenkelingen en redders steeg in die tijd 
echter zo dat het vermoeden rees dat er opzettelijk mensen deden alsof ze verdronken.  
Korte tijd later werd de "een gulden voor een Drenkeling" regeling afgeschaft.  
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In het begin van de 20ste eeuw verdronken er heel veel kinderen. Er werd in die tijd geen 
schoolzwemmen gegeven; veel kinderen gingen niet eens naar school.  
Als men al aandacht besteedde aan het aanleren van zwemmen gebeurde dit in de 
wintermaanden d.m.v. het droogzwemmen. Men ging er dan van uit dat de kinderen in het 
voorjaar perfect "in het echt" konden zwemmen (zonder ooit in het water gelegen te hebben). 
 
Het ontstaan van reddingsbrigades 
In 1908 werd in 's-Hertogenbosch de ‘s-Hertogenbosch reddingsbrigade opgericht.  
De doelstellingen van de reddingsbrigade waren de redding en de hulpverlening aan 
drenkelingen en het verbeteren van reddingsmateriaal dat er in de stad hing. De leden werden 
d.m.v. deelname aan wedstrijden aangemoedigd hun zwemvaardigheid te vergroten. Er werd 
tevens les gegeven in de behandeling van een schijndode drenkeling.  
Ondertussen waren er, de reddingsbrigade in Breda meegeteld, vijf reddingsbrigades in 
Nederland. Deze reddingsbrigades bleken ieder hun eigen manier van lesgeven te hebben. Om 
er voor te zorgen dat de lessen er bij elke reddingsbrigade hetzelfde uit zouden gaan zien, 
kwamen in 1917 de bestaande reddingsbrigades bij elkaar.  
 
10 april 1913 oprichting van de Amsterdamse Reddings Brigade.  
26 juni 1913 oprichting van de Haarlemse Brigade tot Redding van Drenkelingen.  
28 oktober 1915 oprichting van de Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen.  
 
De oprichting van een landelijke bond 
Op 16 september 1917 werd door bovengenoemde reddingsbrigades de Nederlandse Bond tot 
het Redden van Drenkelingen opgericht (NBRD)! In 1923 ging de Bond haar eigen 
exameneisen vaststellen. De opleidingen zagen er nu in het gehele land hetzelfde uit. Na de 
oprichting van de NBRD werden er steeds meer reddingsbrigades opgericht die zich aansloten 
bij de Bond. Daarbij moet duidelijk vastgesteld worden dat reddingsbrigades zowel aan de kust 
als elders in het land ontstonden. Overeenkomst was dat ze allen tot doel hadden de 
verdrinkingsdood te voorkomen. Uit die tijd stammen de nu nog gebruikte uitspraken: 'Iedere 
zwemmer redder' en 'Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen 
redden!’  
In 1931 verscheen het eerste Bondshandboek voor het redden van drenkelingen. Deze 'leidraad 
bestaat nog steeds; de Handleiding Zwemmend Redden.  
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Een koninklijk tintje 
In 1950 gaf Z.K.H. Prins Bernhard te kennen dat hij Beschermheer van de Bond wilde zijn. 
Tijdens de ledenvergadering van de Bond op 4 oktober 1952 kreeg de Bond bericht dat zij zich 
voortaan de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen mocht noemen.  
 
Wie zal dat betalen? 
Vanaf de oprichting van de Bond werden de activiteiten voornamelijk bekostigd door de 
contributies van de leden en de opdrachten van de aangesloten reddingsbrigades.  
Pas later probeerde men ook geld van de overheid te verkrijgen. De leden van de KNBRD 
waren allen vrijwilligers; mensen die het werk naast hun vaste baan deden. (zowel de 
werkelijke inzet als het administratieve gedeelte). Dit zorgde nogal eens voor problemen want 
wanneer men moest vergaderen ging dit ten koste van een vrije dag. Vooral voor bestuursleden 
van de KNBRD die vaak bij elkaar kwamen liep dit nogal uit de hand. Er gingen dan ook 
stemmen op om mensen in dienst te nemen van de KNBRD zodat het (kantoor)werk van de 
Bond veilig gesteld werd en niet meer onderhevig was aan al dan niet tijd hebben. Hier was 
echter geen geld voor.  
 
De bond als werkgever 
In 1955 kreeg men van de regering subsidie waarmee één vaste kracht in dienst kon worden 
genomen. Het werk voor de Bond gebeurde in die tijd bij deze secretaresse en de voorzitter 
thuis! In 1956 verhuisde de secretaresse van de KNBRD naar de Koninginneweg in Haarlem. 
De benedenverdieping van haar huis werd ingericht als Bondsbureau van de KNBRD. 
Aangezien de Bond snel in omvang toenam werd er in 1961 een tweede vaste kracht in dienst 
genomen. Nu er zoveel werk werd gedaan op het 'bondsbureau' werd de ruimte al snel te klein. 
In 1976 kon men een kantoorpand in de Frans Halsstraat te Haarlem kopen. Met behulp van 
vele bondsleden werd het nieuwe Bondsbureau van de KNBRD ingeruimd. 
  
De watersnoodramp van februari 1953 in Zeeland 
Tijdens de Watersnoodramp van 1953 werden er reddingsbrigades met boten ingezet om 
mensen te evacueren. Om ervoor te zorgen dat in het geval van een nieuwe ramp in ons 
waterrijke land er snel hulp met boten ter plekke zou zijn werd na lang vergaderen vanuit het 
Nationaal Rampenfonds fl 300.000,- aan de KNBRD beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
65 (reddings)boten.  
Dit waren geen gewone boten; ze moesten voldoen aan strenge eisen omdat ze een specifieke 
taak hadden. Voorbeelden: de boten moesten gemaakt zijn van stevig materiaal zodat ze niet 
snel lek raakten, ze moesten stabiel zijn zodat je er gemakkelijk in kon stappen en de boten 
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mochten niet te diep in het water liggen omdat je ermee over ondergelopen land moest kunnen 
varen.  

Het was niet gemakkelijk om een boot te 
vinden die aan alle eisen voldeed, toch werd 
eind jaren '50 de bondsreddingviet een feit. In 
1962 kreeg de KNBRD toestemming om een 
speciaal gebouw neer te zetten voor de opslag 
van de bondsreddingvletten.  

 
Dit depot stond in IJmuiden, vanuit daar was het mogelijk om de boten snel in te zetten bij een 
ramp. Reddingsbrigades in het land die ook een reddingsvlet wilden hebben moesten ervoor 
zorgen dat deze netjes opgeslagen kon worden en dat er mensen waren die hadden geleerd om 
met de boot te varen.  
Ook stond de reddingsbrigade op een alarmlijst zodat bij een noodgeval de reddingsbrigade snel 
ingezet kon worden.  
 
Bondsreddingvletten in onze tijd 
In onze tijd wordt nog steeds gebruik gemaakt van hetzelfde model dat eind jaren '50 werd 
ontwikkeld. Het kan zo zijn dat boten die 25 jaar geleden gebouwd werden ook nu nog actieve 
dienst doen. De kosten voor de aanschaf van een bondsvlet zijn in de loop der jaren alleen maar 
gestegen. Kostten de eerste vletten ± fl 6000,- nu betaal je ± fl 18.000,- (inclusief toebehoren en 
buitenboordmotor).  
 
Overeenkomst 'Vlettenvloot' BiZa / NRF 
Na de inzet bij de grootschalige wateroverlast in 1993 en 1995, is duidelijk gebleken dat de 
rampenvloot, daterend uit de zestiger jaren, sterk verouderd was.  
Na jarenlange besprekingen met het Ministerie van Binnenlandse zaken en het Nationaal 
Rampenfonds werd in 1995 een overeenkomst gesloten om de vanaf 1953 aangeschafte 
rampenvloot te vervangen. Met diverse investeringsimpulsen zullen in totaal 90 eenheden 
(vletten op trainers met motoren en complete uitrusting) aangeschaft worden. De uitrusting 
bestaat o.a. uit mobilofoons, waterdichte werkpakken, reddingsvesten, EHBO-koffers en 
brancards.  
Om de toekomstige bemanning van de rampenvletten te leren hoe te varen en te handelen in een 
rampgebied, werd de opleiding Bondsschipper ontwikkeld. In 1996 zijn de eerste 
Bondsschippers geslaagd. Voor de verdere training van de bemanning zullen in het gehele land 
oefeningen worden georganiseerd in samenwerking met de brandweer en andere 
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hulpverleningsinstanties, zodat bij een werkelijke inzet doelmatig en snel hulp geboden kan 
worden. 
 
Brandingsboot 
Op het binnenwater werd veel gebruik gemaakt van de bonsdsreddingvletten; aan de kust bleek 
echter in de jaren 70 behoefte te zijn aan een snellere, wendbaardere boot die aan de kust dienst 
kon doen als reddings- en surveillance boot. In samenwerking met scheepsbouwer Mulder & 
Rijke uit IJmuiden werd een snelle boot ontworpen en gebouwd; de brandingsboot 
(bondsreddingboot). Geheel in polyester uitgevoerd voldeed deze boot volledig aan de gestelde 
eisen.   
In 1992 werd de opvolger, de Rescue 11 gebouwd.  
Voor vragen en problemen op materiaaltechnisch 
gebied kan men zich richten tot het Service Center van 
de Bond (depot), waar een Technisch Inspecteur en een 
technisch assistent zich o.a. bezighouden met het 
onderhoud van de in het land gestationeerde 
bondsreddingvletten (ook voor overige informatie over 
boten, motoren, reddingsmiddel, communicatieapparatuur)  
 
Brevetten, diploma's en activiteiten van de KNBRD 
In de loop der jaren werden er door de KNBRD diverse brevetten en diploma's ingesteld, zowel 
op het gebied van zwemmend- als van varend redden. Ook worden er diverse boekjes en folders 
uitgegeven o.a. over zwemmen/varend redden en de gevaren van de zee. Bij de KNBRD kun je 
ook allerlei reddingsmiddelen kopen zoals reddingsklossen, werpzakken, reddingstuigjes, 
autogordelmessen, etc.  
 
Nationaal Trainings Center 
In januari 1996 werden het administratieve en technische gedeelte van de bond gecombineerd 
in het Nationaal Trainings Center. De KNBRD presenteert zich vanaf nu als Reddingbrigades 
Nederland. Een naam die zowel voor leden als derden duidelijk weergeeft waar de organisatie 
voor staat. Anno 1996 zijn er bijna 180 reddingsbrigades aangesloten bij Reddingsbrigades 
Nederland. Er zijn 8 beroepskrachten in dienst van de Reddingsbrigades Nederland waarvan 6 
op administratief- en 2 op technisch gebied  
Het Nationaal Trainings Center is een multifunctioneel centrum waar ook gebruik gemaakt kan 
worden van instructieruimtes voor het geven van theorielessen, het organiseren van examens 
voor diverse opleidingen en technische instructie.  
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Opleidingen van Reddingsbrigades Nederland 
 
Zwemmend redden 

Brevetten KNBRD zwembrevet a/b 
KNBRD brevet 1/2/3/4/5/6  

Certificaten Certificaat brons/zilver/goud  

Lagere diploma's 
KNBRD diploma A (strand)  
KNBRD diploma B (strand)  
KNBRD brevet strandwacht 

Hogere diploma's KNBRD diploma Instructeur A Zwemmend redden (binnenwater/ strand)  
KNBRD diploma Instructeur B Zwemmend redden (binnenwater/ strand) 

Varend redden 
Brevetten KNBRD Brevet bink (binnenwater/ strand) 

Lagere diploma's 
KNBRD diploma Opstapper (binnenwater/ strand)  
KNBRD diploma Moterdrijver (aantekening "snelle boot") 
KNBRD stranddiploma Moterdrijver (aantekening "snelle boot") 

Hogere diploma's 
KNBRD diploma Instructeur A varend redden 
KNBRD diploma Instructeur B varend redden (binnenwater/ strand) 
Vakdiploma Zwemmend Redden KNBRD/Vaarbewijs 

 
Activiteiten van Reddingsbrigades 
• Verzorgen van opleidingen Zwemmend en Varend Redden.  
• Beveiligen van stranden langs de Noordzeekust, binnenmeren 

en recreatiegebieden.  
• Beveiligen van activiteiten op en aan het water (o.a. ‘Te land, 

ter zee en in de lucht’ en de Ronde om Texel).  
• Organiseren van en deelnemen aan wedstrijden Zwemmend 

Redden (ook op internationaal niveau).  
• Oefenen van zwemmend redden en handelen in rampsituaties 

tijdens rampenoefeningen i.s.m. Brandweer, Politie, 
Kustwacht, KNRM Rode Kruis, Oranje Kruis e.a.  

• Organiseren van demonstraties & cursussen ‘Auto te water’.  
• Organiseren van nationale roeiwedstrijden met vletten (ROB). 
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Cluburen van de RRB 
Maandagavond 
sportfondsenbad Charlois 
Gooilandsingel 7, 3083 DP  Rotterdam 

Zwembad Charlois ligt vlakbij het Zuidplein en is dus gemakkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

Kinderen: 
18.30 u - 19.10 u 
19.10 u - 19.50 u 
  
Volwassenen: 
19.50 u -20.30 u 

Woensdagavond 
zwembad Alexanderpolder 
Bramanteplein 2, 3066 BH  Rotterdam 

Zwembad Alexander is bereikbaar met RET-bus 31 en metro - halte 
Prinsenlaan. 

Kinderen: 
18.45 u - 19.30 u 
19.30 u - 20.15 u 
 

zwembad De Wilgenring 
Melanchtonweg 70, 3052 KV  Rotterdam 

De Wilgenring is bereikbaar met RET-tramlijn 5 en RET-bus 35. 

Kinderen: 
17.30 u - 18.15 u 
18.15 u - 19.00 u 
  
Volwassenen: 
19.00 u - 20.00 u  

sportfondsenbad Noord 
Van Maanenstraat 8, 3038 CZ  Rotterdam 
 
Zwembad Noord is bereikbaar met RET-tramlijn 5. 

Kinderen: 
17.00 u - 17.45 u 

zwembad Schuttersveld 
Crooswijksestraat 93, 3034 AE  Rotterdam 
 
Schuttersveld is bereikbaar met RET-tramlijn 3 en 8 en RET-bus 38 

Wedstr./trim: 
21.00 u - 21.45 u 
 
Alleen medewerkers! 

Donderdagavond 
zwembad Oost 
Gerdesiaweg 480, 3061 RA Rotterdam 
 
Te bereiken met de Metro. 

Uitstappen bij Oostplein of Gerdesiaweg 

Kinderen: 
17.00 u - 17.45 u 
  
Volwassenen 
19.45 u - 20.30 u 

 
 


