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Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 

 

Opgericht 1 november 1925. Geregistreerd onder nummer 40342114 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

Beschermheer: de Burgemeester van Rotterdam. : de Hoogedelachtbare Heer ing. A. Aboutaleb 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. 

 

Zwemmend redden: Ja toch zeker! 

 

Zwemmend redden is een heel nuttige zaak, want per jaar verdrinken er nog velen in 

de Nederlandse wateren. Om het aantal gevallen van verdrinking terug te dringen, 

zou iedereen moeten kunnen zwemmen. Zolang dit niet het geval is, moet iedere 

zwemmer kunnen redden. 

 

Zwemmend redden is niet iets wat iedere zwemmer zomaar kan. Het kan 

levensgevaarlijk zijn, als je niet weet waar je mee bezig bent! Bij de ROTTERDAMSE 

REDDINGS BRIGADE kan je leren, wat je moet doen om iemand veilig uit het water 

te halen. 

 

Er wordt je bijvoorbeeld geleerd, dat je niet zomaar in het water moet springen, als 

je iemand gaat redden. Er zijn misschien wel hulpmiddelen in de buurt, zoals een 

touw, een tak of een kledingstuk, welke je kunt gebruiken zonder te water te gaan. 

Misschien heb je wel een reddingsklos in de auto liggen! Misschien ligt er wel een 

bootje langs de kant. In zulke gevallen hoef je dus niet het water in te gaan en kan 

de drenkeling snel gered worden. 

Dus………….KIJK GOED OM JE HEEN! 

 

Als je niet anders kan, moet je volgens bepaalde regels te water gaan. De eerste 

regel is altijd: Denk aan je eigen veiligheid! Want je hebt er niets aan als je zelf óók 

verdrinkt. Al die regels leer je bij de ROTTERDAMSE REDDINGS BRIGADE. 
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Geheel vrijwillig wordt er op onze cluburen in zes overdekte zwembaden in 

Rotterdam door een groot aantal gediplomeerde instructeurs lesgegeven in 

zwemmen en zwemmend redden aan kinderen en volwassenen. 

 

Per kalenderjaar betaal je contributie voor het lidmaatschap van de Rotterdamse 

Reddings Brigade. Voor de toegang tot het zwembad betaal je een gereduceerde 

toegangsprijs. Alle zwemlessen zijn verder gratis. 

 

De contributie voor het jaar 2012 bedraagt: 

 

 Kinderen             € 16.00 

 Volwassenen  € 16,00 

         Inschrijfgeld        €   5.00 (éénmalig) 

         Entree                €   3.20  

         In de meeste baden werken wij met kwartaalkaarten 

 

Tot ziens op één van onze clubavonden! 
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