Waarom de Roermondse
Reddingsbrigade?
Nadat kinderen hun zwemdiploma (‘s) hebben
gehaald wordt er over het algemeen niet
meer echt gezwommen. Meestal beperken de
bezoekjes aan het zwembad zich tot
waterpret en veel spelen, waardoor het

De Roermondse Reddingsbrigade traint
in:
Zwembad de Roerdomp
Achilleslaan 2C
6042 JV te Roermond

iemand die de
reddende hand biedt?
Dan is de

Contactgegevens:

echte zwemmen al gauw naar de achtergrond

Email:

verdwijnt. Gevaren worden helaas vaak

bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl

onderschat. Het is dan ook o zo belangrijk

Tel: 06-51532793 (zondag tussen 17:00-

dat kinderen blijven zwemmen om een goede

19:30)

zwemconditie te houden.

Ben jij sportief en

Of kijk voor meer informatie zoals

Bij de RRB leren ze hoe ze zichzelf in

trainingstijden op de website via de QR-

veiligheid kunnen brengen, mochten ze ooit

code.

in de problemen komen.
Bij de RRB leren ze niet alleen de
zwemtechnieken, maar ook de technieken om
een drenkeling te vervoeren of op een veilige
manier uit het water te halen. Ze leren waar
het gevaar kan schuilen, waar ze op moeten
letten en ze blijven werken aan een goede
conditie, waaronder ook het zwemmen met
kleding aan valt.

Kortom: Zwemmen bij de RRB kan levens
redden. Ook dat van uw eigen kind!

Echt iets voor jou!
Elke zwemmer een reddend
zwemmer. Word jij lid van
de Reddingsbrigade?

.
De RRB is opgericht in 1934 en houdt

In het waterrijke Roermond is niet

Lijkt het je leuk? Kom eens keer

zich bezig met het voorkomen en

alleen zwemmen, maar ook pleziervaart

Junioren Iedereen die minimaal
proefzwemmen!

bestrijden van ongevallen op en rondom

een groot genot. Toch gebeuren er

Zwemdiploma A (van het Zwem ABC)

het water. Dit doen we door middel van

jaarlijks veel ongelukken op en rondom

heeft, kan bij onze trainingen op

Zwemmend Redden en Varend Redden

het water. Onze Afdeling Varend

zondagavond tussen 17.30 en 20.30 uur

(opgericht in 1969). Het is een

Redden (AVR) is voornamelijk actief op

meezwemmen. Elk seizoen wordt

bloeiende vereniging met ongeveer 128

de Maasplassen; hun commandopost is

afgesloten met een examen waar een

leden. Wij zijn aangesloten bij de

gelegen aan de Noorderplas in De

erkend diploma behaald kan worden.

koepelorganisatie Reddingsbrigade

Weerd. Hier houdt men zich bezig met

Daarna kun je bijvoorbeeld een

Nederland- KNBRD. Ons doel is om

preventie, slepen van boten

opleiding gaan doen om zelf les te

mensen te leren om zichzelf en anderen

(water)hulpverlening,

geven. Of je volgt een cursus Lifeguard

te kunnen redden in een noodsituatie, in

duikwerkzaamheden en evenement

om als strandwacht te gaan werken. Heb

theorie en praktijk.

bewaking. Allemaal door de inzet van

je de leeftijd van 16 jaar bereikt, dan

vele vrijwilligers.

kun je doorstromen naar onze AVR.

.

Daarnaast is er voor de senior leden ook

(Uitleg over de opleidingen van
junior redder tot Life Saver

de mogelijkheid om op de dinsdag- en
donderdagochtend een uur te zwemmen
(06:00 tot 07:00 uur) naast de
regulieren uren op de zondagavond.

.

