Nieuwsbrief 4 seizoen 2019-2020
Eerste geslaagden Reddingsbrigade Vianen Basis Diploma
Voorjaarsvakantie – Wel zwemmen
4 maart - Zwemmen met kleren
20 mei - Examens

Eerste geslaagden Reddingsbrigade Vianen Basis Diploma
Dit jaar zijn we bij de Reddingsbrigade begonnen met een nieuwe diplomalijn: het Reddingsbrigade
Vianen Basis Diploma en het Reddingsbrigade Vianen Compleet Diploma. Deze diploma’s vormen een
opstap naar de Junior Redder diploma’s van Reddingsbrigade Nederland.
Op 29 januari hebben de eerste leden afgezwommen voor het Reddingsbrigade Vianen Basis
Diploma. We zijn heel trots op deze zwemmers, die de afgelopen maanden hard geoefend hebben
voor dit examen. De geslaagden zijn: Mia, Jayson, Mike en Thea.
Gefeliciteerd met jullie
prestatie! En veel
zwemplezier bij de
volgende stap.

Voorjaarsvakatie – Wel zwemmen
Op woensdag 26 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, gaan de lessen gewoon door. Je kunt dus
halverwege de week een frisse duik komen nemen. Wel passen we de lestijden die week wat aan. De
tijden zijn dan 1 keer als volgt:
18:00 – 19:00: RBV Basis en Compleet, Junior Redder 1 t/m 4, Zwemmend Redder 1 t/m 4
19:00 – 20:00: Lifesaver 1 t/m 3, snorkelgroep en gevorderden
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4 maart – Zwemmen met kleren
Zwemmend redden betekent dat je ook kunt zwemmen wanneer je met kleren aan in het water
moet. Bijvoorbeeld omdat je snel een drenkeling moet gaan helpen. Daarom wordt altijd een deel
van het examen met kleren aan gezwommen. Zo weten we dat onze redders klaar zijn voor een
noodsituatie.
Om goed voorbereid te zijn op de examens gaan we vanaf 4 maart oefenen met kleren. Aan het
begin van de les starten we met de kleren en oefenen we met kleren aan. Daarna mogen de kleren
weer uit. Voor de diploma’s gelden de volgende eisen voor de kleding:

Junior Redder 1 t/m 4
-

Lange broek (geen legging, joggingbroek etc.)
Shirt met lange mouwen (om misverstanden te voorkomen, een lange mouw komt tot aan de
pols)
Regenjas
Waterschoenen of gympen met harde zool (geen surfschoenen, die zolen zijn te zacht)

Zwemmend Redder 1 t/m 4 en Lifesaver 1 t/m 3
-

Lange broek (geen legging, joggingbroek etc.)
Shirt met lange mouwen (om misverstanden te voorkomen, een lange mouw komt tot aan de
pols)

Heb je vragen over de kledingeisen, dan kun je altijd terecht bij de instructeurs. Zij kunnen je
vertellen of je de juiste kleding voor het examen hebt. Zorg ervoor dat je vanaf 4 maart elke les je
kleren mee hebt en aan hebt bij de start van de les.

20 mei – Examens
Zet het vast in je agenda, 20 mei zijn de examens. Tijdens de examens
laat je zien wat je dit jaar allemaal geleerd hebt en krijg je als afronding
een diploma. Hierbij zijn examinators van Reddingsbrigade Nederland
aanwezig. Een uitnodiging met de exacte tijd van je examen krijg je nog.
En natuurlijk zijn ouders, broers, zussen en andere familie en
belangstellende van harte welkom om te komen kijken. Zorg dat ook zij
de datum vast in hun agenda zetten!
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Leden reddingsbrigade Vianen 1e en 3e tijdens IO Eindhoven
Op zaterdag 25 januari hebben gecombineerde teams van Reddingsbrigade Houten en
Reddingsbrigade Vianen meegedaan met een ongevalswedstrijd. Deze ongevalswedstrijd was
onderdeel van de 40e International Ontmoeting georganiseerd door Reddingsbrigade Eindhoven.
Reddingsbrigade Vianen deed mee in een senioren team (Niomi en Karen namens RB Vianen, Paulina
en Gerben namens RB Houten) en een junioren team (Thalina namens RB Vianen).
In totaal deden er bij de senioren 13 en bij de junioren 7 teams uit Nederland en Duitsland mee. In
twee voorrondes en een finale moesten de teams laten zien hoe zij handelen in een redding. Daarbij
werd gelet op samenwerking, het benaderen van de drenkelingen en het in veiligheid brengen van de
drenkelingen. Trots kunnen we laten weten dat het junioren team de 3e plaats en het senioren team
de 1e plaats heeft behaald tijdens deze wedstrijd. Wij zijn trots op onze kanjers!
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