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Waterspeelgoed en de veiligheid van kinderen in het water 
Inleiding 
Veel kleine kinderen spelen in het water met bandjes, luchtbedden, opblaasbeesten, vleugeltjes en dergelijke. 
Deze zogeheten 'drijfmiddelen' zijn niet gemaakt en dus ook niet geschikt om als reddingsmiddel te fungeren, 
of als middel om de veiligheid van kinderen te waarborgen.  
Het is speelgoed en niet meer dan dat. De opblaasbare middelen worden gemaakt van kwetsbaar, ademend 
materiaal, waar de lucht langzaam uit wegloopt, zeker als de zon erop inwerkt. Dergelijk waterspeelgoed geeft 
vaak een vals gevoel van veiligheid.  
Het kind heeft te vaak vertrouwen in het materiaal en ziet de gevaren niet.  
 
HOUDT HET KIND ALTIJD GOED IN DE GATEN!  
 
Zwemdiploma is geen garantie 
Een zwemdiploma geeft geen anti-verdrinkingsgarantie. Kinderen halen hun diploma onder ideale 
omstandigheden. Door factoren als donker water, kou, opeens niet meer kunnen staan, stromingen, golven en 
wind kunnen kinderen in gevaar komen en/of in paniek raken.  
 
Specifieke gevaren 
Breng zwemvleugeltjes nooit om de benen (i.p.v. om de armen) aan. Dit is erg gevaarlijk.  
Naast de opblaasbare zwembandjes en zwemvleugeltjes bestaan er ook producten van kurk of piepschuim. Ook 
deze wat loggere middelen zijn geen waarborg voor de veiligheid.  
Kinderen op een boot of in een jachthaven zijn alleen maar veilig met een gekleurd reddingvest aan.  
 
Luchtbedden en opblaasboten drijven snel af, zijn windgevoelig en slaan gemakkelijk om bij het gaan 
verzitten. Vaak spelen meerdere kleine kinderen met de opblaasboot.  
Ongemerkt zijn ze dan snel ver weg van hun ouders. Laat de kinderen nooit aan hun lot over. Blijf een oogje in 
het zeil houden!  
 
Opblaasballen worden door hun vorm snel door de wind over het water geblazen. Kinderen gaan er dan 
achteraan, met alle mogelijke gevolgen vandien. Als kinderen aan de waterkant met opblaasballen of iets 
dergelijks spelen, let er dan op uit welke richting de wind waait.  
 
Een drijfmiddel als stoeltje-met-broek kan onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn U doet er 
verstandig aan altijd toezicht te blijven houden.  
Op veel stranden en bij binnenmeren is het verboden om bij aflandige wind 
met drijfvoorwerpen te spelen. Hiernaast ziet u de afbeeldingen van het 
bord en de vlag drijfvoorwerpen verboden. Als u deze aan de waterkant 
ziet staan is de situatie niet geschikt voor het gebruik van drijfvoorwerpen. 
  
 HOUDT U AAN DEZE AANWIJZINGEN...                      ZE STAAN ER VOOR UW EIGEN VEILIGHEID! 
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Snorkels, duikbrillen en zwembrilletjes worden veelal gebruikt in combinatie met drijfmiddelen, vooral door 
de wat oudere kinderen. Sommige brillen sluiten echter niet goed af. Als de snorkel aan het brilmasker vastzit, 
bestaat het gevaar dat de zuurstoftoevoer afneemt, omdat bij het steeds weer in- en uitademen de luchtvoorraad 
niet voldoende ververst wordt. De gevolgen laten zich raden: in het gunstigste geval wordt het kind duizelig.  
 
Algemene gebruikstips  
Blaas de drijfmiddelen nooit te hard op. Anderzijds, als het onvoldoende wordt opgeblazen, 
zakt het drijfmiddel teveel door. Het is af te raden het waterspeelgoed op te blazen met een 
compressor. Laat het opblaasbare speelgoed na gebruik niet helemaal leeglopen. Het beste is 
om er nog wat lucht in te laten zitten en het opgerold mee te nemen en te bewaren. Op deze 
manier ontstaan geen vouwscheuren, en wordt voorkomen dat de binnenkanten op elkaar gaan 
kleven.   
 
Ondeugdelijk waterspeelgoed  
Als u denkt met ondeugdelijk of gevaarlijk materiaal van doen te hebben, kunt u zich wenden tot de 
Keuringsdienst van Waren in uw omgeving. Deze stelt een onderzoek in en gaat na of de Warenwet overtreden 
is. Zonodig kan de Keuringsdienst tot strafvervolging overgaan en de verkoop van het ondeugdelijke materiaal 
verbieden.  
 
Wettelijke eisen 
In Europees verband is sinds januari 1996 nieuwe wetgeving van kracht. Deze wet is opgenomen in de 
Warenwet onder de noemer "Warenwet besluit speelgoed". De specifieke eisen voor waterspeelgoed zijn 
opgenomen in de norm NEN EN 71-1. 
De tekst van deze norm kunt u bestellen bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) in Delft. In uw 
plaatselijke bibliotheek kunt u de Warenwet ook inzien.  
Al het (water)speelgoed moet van de aanduiding CE zijn voorzien. De vorm en de grootte van de aanduiding 
zijn voorgeschreven (minimale letterhoogte van 5 mm).  
De CE markering houdt in dat de fabrikant of diens gemachtigde dan wel de importeur, gevestigd binnen de 
Europese Gemeenschap, verklaart dat het speelgoed conform de normen is vervaardigd of dat een daartoe 
aanwezen instantie een verklaring van overeenstemming ervoor heeft afgegeven.  
Waterspeelgoed dient o.a. voorzien te zijn van de naam de adresgegevens van de fabrikant of importeur. 
Voorgeschreven vermeldingen (zoals bijv. "Waarschuwing! Alleen gebruiken onder toezicht van een 
volwassene") moeten duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar in de Nederlandse taal op het 
speelgoed of de verpakking ervan aangebracht. 

 
LEER ZWEMMEN… 
 
 EN 
 
 ZWEMMEND REDDEN…  
 
 BIJ EEN REDDINGSBRIGADE!!  
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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 

 
 


