Tweede Kamerlid SP vraagt Reddingsbrigade Nederland om inbreng voor
nieuwsbericht
10 augustus 2018
Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP, maakt zich zorgen over de afnemende zwemvaardigheid in
Nederland. Dit blijkt uit het nieuwsbericht onder de kop 'Actie nodig om verdrinkingen te voorkomen', dat donderdag 9
augustus op de website van zijn partij is gepubliceerd. Daarin is een reactie van Koen Breedveld, algemeen directeur
van
n Reddingsbrigade Nederland, opgenomen.

,,Iedere zomer worden we weer opgeschrikt door berichten over kinderen, maar ook volwassenen die verdrinken omdat zij niet
goed kunnen zwemmen'', zo staat in het nieuwsbericht.
nieuwsbericht Dat leidde tot een artikel op de website en de voorpagina van het AD.
Ook daarin komt Breedveld aan het woord.
Zwemdiploma
,,Nieuwkomers die niet of nauwelijks hebben leren zwemmen, de afnemende motorische vaardigheden van kinderen,
k
het
dalende zwembadbezoek en de afname van het schoolzwemmen zijn factoren die de zwemvaardigheid niet ten goede zijn
gekomen de afgelopen jaren'', vermeldt het nieuwsbericht. ,,Een klein deel van de kinderen verlaat zelfs nog de basisschool
zonderr zwemdiploma.'' Onacceptabel, oordeelt Van Nispen, die SP-woordvoerder
SP woordvoerder op de terreinen Justitie en Sport is: ,,Er is
actie nodig om meer kinderen te leren zwemmen en mensen ook zwemvaardig te houden. Dat is belangrijk in een waterrijk land
als Nederland. Mogelijk kunnen meer verdrinkingen zo voorkomen worden.'' Wat hem betreft, verlaat geen kind de basisschool
zonder zwemdiploma en is het Zwem-ABC
ABC nodig om zwemvaardig te zijn in open water. ,,Het schoolzwemmen moet
terugkeren, al dan niet in een nieuwe vorm.
m. Ook zou in het beleid meer rekening gehouden moeten worden met kinderen uit
gezinnen met lage inkomens en nieuwkomers omdat juist bij deze groepen de zwemvaardigheid achterblijft.''
Toezicht
Daarnaast moet volgens Van Nispen gekeken worden naar het toezicht
toezicht bij recreatiegebieden. Hij geeft aan het vreemd te
vinden dat beheerders ervan niet verplicht zijn om toezichthouders aan te stellen. ,,Juist in gebieden waar veel mensen
zwemmen, moet goed toezicht geregeld worden. We vinden het heel normaal dat de Reddingsbrigade er is op het strand,
waarom zijn er dan geen toezichthouders geregeld bij recreatiebaden?'' Het Tweede Kamerlid pleit voor actie om de
zwemvaardigheid bij kinderen en volwassenen op peil te houden. Hij hecht daarnaast belang aan verbetering van de
'voorlichting over de plotselinge gevaren die zich kunnen voordoen in de natuur, zoals in de zee, in rivieren en bij
recreatieplassen'. Toezichthouding is een van de aandachtspunten bij Zwemveiligheid Open Water, een deelproject van

het project NL Zwemveilig.. Daarbij neemt Reddingsbrigade Nederland het voortouw en treedt Marcel Jagersma van Marcel
Jagersma Organisatieontwikkeling namens de bond op als eerste aanspreekpunt.
Van Nispen stelt nieuwe Kamervragen hierover aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. Hij zegt in het najaar
met een plan over zwemvaardigheid in Nederland te komen.
Deze zwemles,
mles, die ongeveer 45 minuten duurt, is geschikt om te geven in het zwembad. Bijvoorbeeld tijdens een open dag, bij
een actief bezoek van basisscholieren of in het kader van het APK-zwemmen.
APK
Bij APK-zwemmen
zwemmen worden onder begeleiding
van een zweminstructeur oefeningen gedaan en baantjes gezwommen, waardoor kinderen hun zwemniveau kunnen testen en
op peil houden.
Bron: Reddingsbrigade Nederland | http://bit.ly/2vDPEwk
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Topdrukte bij reddingsbrigade door
hete zomer en matige
zwemvaardigheid
Zwemmers raken deze zomer massaal in de problemen, omdat velen zonder oog voor hun
eigen veiligheid de koelte van het water opzoeken. Daardoor is het bij de reddingsbrigade
een gekkenhuis als nooit tevoren.
Edwin van der Aa 09-08-18, 03:00
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Alleen al in de hete periode van 2 juli tot en met 5 augustus schoot de reddingsbrigade liefst 3.259
keer te hulp, blijkt uit een tussenstand die vandaag wordt bekendgemaakt. Ter vergelijking: vorig
jaar rukten de hulpverleners in de gehele zomer zo’n 3.800 keer uit.
Directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland wijt de nood grotendeels aan
afnemende zwemvaardigheid. ,,We hebben een hete zomer. Dat merken we helaas. Elk weekend

verdrinken twee of drie mensen. In zee, in recreatieplassen, in rivieren, zwembaden en vijvers.
Onnodig.’’
De reddingsbrigade maakt pas na de zomer de eindbalans op, maar de directeur constateert nu al
dat het noodgevallen regent. ,,Het besef van risico’s en verantwoordelijkheid zit bij zwemmers
kennelijk onvoldoende tussen de oren. Dat moet en kan anders. Geen zomerdag mag nog worden
vergald door weer een tragisch ongeval.’’

Het besef van risico’s en verantwoordelijkheid zit
bij zwemmers kennelijk onvoldoende tussen de
oren
- Koen Breedveld

Voorlichting
Betere, goed begrijpelijke voorlichting voor zwemmers is hard nodig, stelt Breedveld. Ook de
kwaliteit van het toezicht moet omhoog, en mensen moeten beter worden geïnformeerd over hoe
ze anderen in nood kunnen redden. ,,We doen momenteel wat mogelijk is, maar nog niet wat
nodig is.’’
De Socialistische Partij (SP) trok bij het kabinet al meermaals aan de bel over de afnemende
zwemvaardigheid. Kamerlid Michiel van Nispen: ,,Belangrijke factoren zijn nieuwkomers die niet of
nauwelijks hebben leren zwemmen, de afnemende motorische vaardigheden van kinderen, het
dalende zwembadbezoek en de afname van het schoolzwemmen.’’
De partij wil dat het schoolzwemmen terugkeert, en dat bij recreatiegebieden meer toezicht komt.
Beheerders zijn nu niet verplicht toezichthouders aan te stellen. Van Nispen: ,,Juist in gebieden
waar veel mensen zwemmen, moet goed toezicht zijn.’’
Cijfers over het aantal verdrinkingen vorig jaar worden volgende week bekendgemaakt. In 2016
verdronken 86 inwoners van Nederland, vooral kinderen met een niet-westerse achtergrond.
Vorige maand had de reddingsbrigade aan de Zevenhuizerplas het ook al druk:





VERDER IN HET NIEUWS

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van
AD ontvangen via e-mail?

E-mailadres

Aanmelden

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie

Algemeen

Service

Meer AD

Colofon

Klantenservice

Abonnee worden

Auteursrecht

Krant niet bezorgd?

Digitale krant

AbonnementsvoorwaardenMijn profiel

Nieuwsbrieven

Gebruiksvoorwaarden

Vakantieservice

Webwinkel

Privacystatement

Adverteren

RSS

Cookiestatement

Losse verkoop

Vacatures

Tip de redactie

Apps

Algemeen
Service
Meer AD
Volg ons ook op
Apps

© 2018 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden

