Reddingsbrigade
Helpt jou uit de problemen op het strand
Een dagje zonnen is heerlijk. Maar soms kan je in de problemen komen op het strand. Om ervoor te
zorgen dat jij niet in de problemen komt, heeft de reddingsbrigade nog wel wat tips voor je.
Mensen gaan met mooi weer naar het strand. Lekker zonnen of het water in. Maar je kunt daar in de
problemen komen. Daarom is de reddingsbrigade er, om jou te helpen. Ze redden mensen die in nood zijn.
Maar dat is niet het enige, ze doen nog veel meer.
Het meeste werk dat wij doen is eigenlijk de eerste hulpverlening. Dus de EHBO’tjes. Dus mensen en
kinderen met snijwondjes. Schelpjes in de voet. En dat soort dingetjes. En jullie waarschuwen ook, als de zee
gevaarlijk is. Hoe gaat dat precies?
Klopt, als de zee gevaarlijk is, waarschuwen we de mensen. En dat doen we vaak door middel van vlaggen. De
roodgele. Twee kleuren. Ja. Dat houdt in dat we aanwezig zijn. Dan is de reddingsbrigade aanwezig. En dan
houden jullie dit strand in de gaten. Dan hebben we de gele vlag.Die geeft aan dat je wel mag zwemmen, maar
dat het wel gevaarlijk is. Je moet altijd opletten dan. Extra opletten. Altijd even opletten. Dat je niet te ver
gaat. En niet te diep. En de rode vlag. Dan is het te gevaarlijk om te zwemmen. Dan mag je niet zwemmen.
Dan is het verboden. Dan moet je gewoon op het strand blijven.
Dus met die roodgele vlag hoef ik me geen zorgen te maken? Nee, in principe niet. Maar houd er altijd
rekening mee. De zee is altijd een beetje gevaarlijk. Dus ga nooit dieper dan je middel. En nooit alleen
zwemmen. Ja? Echt waar? Maar wat kan er gebeuren? Het is een prachtige dag vandaag. Weinig echte
golven. Dus je kan toch gewoon de zee in. Hoppakee, lekker zwemmen.
Ja, je kan wel eens gaan zwemmen. Maar de zee is altijd in beweging, golven, stroming. Dus houd er rekening
mee, dat je altijd meegesleurd kan worden door de zee. Of dat er iets gebeurt wat je niet wilt. Dus zorg altijd
dat je kan staan. En naar het strand kan lopen. Dus er kunnen stromingen zijn, die je niet ziet en die je toch
mee kunnen nemen. Dan ben je opeens veel verder van de kust dan je eigenlijk wilt. Ja, door eb en vloed.
Mensen volgen niet altijd de tips van de reddingsbridage op. Daarom houdt de brigade het strand goed in de
gaten. Ze doen dat vanuit hun wachtpost. En ook patrouilleren ze over het strand. Ze kijken of mensen niet in
gevaar zijn. Ze kunnen niet het hele strand bewaken. Daarom kun je maar beter zelf goed opletten.
Je vertelde dus dat je op de stromingen moet letten. Op de vlaggen. Zijn er nog meer dingen die je in de gaten
moet houden, als je in de zee wilt zwemmen? Ja, je moet altijd de wind in de gaten houden. De wind kan van
heel kanten komen. En hij kan ook heel hard blazen. Zoals vandaag, dan komt de wind van het land. Alles wat
ie pakt, blaast ie de zee op. En zoals vandaag is ie ook vrij krachtig.

Hé en hoe zie je nou wat de windrichting is en hoe hard het waait?
Dat kun je zien aan de vlaggen op het strand. Je kan aan de vlaggen zien waar de wind vandaan komt. Dus
waar die heen waait. En je kan ook zien hoe hard het waait. Hangt de vlag helemaal slap, dan staat er geen

wind. Waait het heel hard, dan staan de vlaggen heel strak. Dus eigenlijk een hele simpele truc, gewoon naar
de vlaggen kijken.
Ja, heel simpel trucje.
Let dus op de vlaggen, de stroming en de wind. Je komt dan vast niet in een gevaarlijk situatie terecht. En de
reddingbrigade, die hoeft dan niet uit te rukken.

