Persbericht

Reddingsbrigades wensen Maarten van der Weijden en
meezwemmers veilige 11stedenzwemtocht!
Inzet met 112 vrijwilligers en op afstand bestuurbare 'vaardrone'

Reddingsbrigades begeleiden Maarten van der Weijden en deelnemers bij
11stedenzwemtocht
17 augustus 2018
Maarten van der Weijden gaat voor een
uitzonderlijke krachtsinspanning: de
11stedenzwemtocht. De
langeafstandszwemmer, winnaar van
olympisch goud en wereldkampioen, is
daarbij van zaterdag 18 tot en met maandag
20 augustus onderweg. Vrijwilligers van
zestien reddingsbrigades begeleiden hem
én alle meezwemmers tijdens dit unieke
evenement, onder coördinatie van een
werkgroep met leden van Reddingsbrigade
Drachten.
Van der Weijden wil zoveel mogelijk geld
ophalen voor onderzoek naar de genezing van
kanker. De 11stedenzwemtocht staat in het
teken daarvan. Maar hij kan het niet alleen;
drie dagen lang is intensieve ondersteuning
nodig. Die krijgt hij in sportieve zin via gesponsorde meezwemmers. Zowel geoefende als recreanten gaan te water.
Meezwemmen kan in elk van de elf Friese steden, over een afstand van 500 of 2000 meter. De sportheld en alle deelnemers
kunnen rekenen op Reddingsbrigade Nederland.
Vrijwilligers
Zeker 112 vrijwilligers, waaronder vijf Officieren van Dienst (OvD’s), komen in actie voor de begeleiding. Het zijn leden van de
reddingsbrigades in: Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Arnhem, Bergen op Zoom, Deventer, Drachten, Emmen,
Houten, Leeuwarden, Lemmer, Nijeveen, Roermond, Stede Broec, Utrecht, Westerschouwen, Weststellingwerf. Zij maken
verspreid over de drie dagen gebruik van in totaal 9 snelle boten (met drie bemanningsleden), 13 vletten (met drie
bemanningsleden), 1 waterscooter en 16 rescueboards. Daarnaast zijn drie reddingsbrigadevoertuigen en een strandbrancard
van Stichting Ambulance Wens Rotterdam (voor de finish in Leeuwarden) beschikbaar.
Onderwaterscans
Reddingsbrigade Nederland doet nog meer met de inzet van Emily, een met sonar uitgeruste op afstand bestuurbare
'vaardrone'. Vrijdag 17 augustus vinden daarmee op drie risicolocaties onderwaterscans plaats. In Leeuwarden, Harlingen en
Franeker betreft het een analyse van zowel het zwemtraject als de plekken waar deelnemers in en uit het water gaan.
Reddingsbrigade Nederland ontwikkelde een zwemlespakket voor een 'natte' gymles met als doel jonge kinderen (6- tot en met
10-jarigen) te laten kennismaken met de basisbeginselen van zwemmen in open water (vaardigheden) en een eerste
kennismaking met zwemmend redden. Dat biedt kansen om via scholen te werken aan bewustzijn. Ook ouders worden hierdoor
gewezen op de risico's van zwemmen in open water.
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Voor meer informatie is contact op te nemen met de afdeling Communicatie via 06-22947934.
Reddingsbrigade Nederland
De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Deze is in 1917 opgericht (als
Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen). Zij beschikt over een professioneel ondersteunend Landelijk Bureau in IJmuiden. Reddingsbrigade Nederland is
aangesloten bij NOC*NSF, het Oranje Kruis, de International Life Saving Federation (ILS) en de afdeling ILS Europe. De sport lifesaving is ook erkend door het Internationaal
Olympisch Comité (IOC). Reddingsbrigade Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afhankelijk van financiële ondersteuning door derden.
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