Rhenense

Rhenen, 6 mei 2019
28 mei 2019 = Examens Rhenense Reddingsbrigade

Een datum om rekening mee te houden en thuis op de kalender te schrijven.
Die dag is gepland als de examendag voor de verschillende brevetten. De
komende weken wordt eraan gewerkt om de laatste puntjes op de i te krijgen
zodat we een succesvol examen hebben. 2 onderdelen voor de leden en de
ouders om aan te denken:

1. dinsdag 7 mei krijgen de kandidaten hun uitnodiging voor het
examen mee. Graag dit formulier ondertekent met hetgeen
gevraagd terug op een van de twee dinsdagen daarop.
2. de komende weken tot het examen oefenen we het volledig
gekleed zwemmen.

Waarom gekleed examenzwemmen

De opleidingen bij de brigade zijn in eerste instantie gericht op zelfredding en
vervolgens op het redden van anderen. Voor de Junior Redders is de gedachte
dat een ongeval onverwachts gebeurd. Dus als je er niet op gekleed bent om
te gaan zwemmen. En omdat we in Nederland zijn houden we dan ook
rekening met een regenjas. Bij de Zwemmende Redders en de Life Savers is
het idee dat deze mensen te water gaan om andere te redden. Zij zijn zich
bewust van het feit dat ze het water in gaan en trekken de lastige kleding uit.

Nu nog jas en schoenen
De afgelopen tijd hebben we al geoefend met een deel van de kleren aan.
Voor de Aankomend Redders en de Junior Redders komt daar nog een extra
deel bij. De laatste weken maken we het compleet met de regenjas en de
schoenen.
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De kledingeisen:
hieronder nog een keer de eisen volledig:
Artikel 2.1

Kledingeisen uit het Examen Reglement zwemmend redden
openwater

Kledingeisen bij de brevetten Aankomend Redder en Junior Redder:
 Badkleding
 T shirt, blouse of hemd met (lange) mouwen
 Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn
niet toegestaan)
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Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat
vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder stevige zool zijn niet toegestaan)



Kledingeisen bij de brevetten Zwemmend Redder en de diploma’s Life Saver:
 Badkleding
 T shirt, blouse of hemd met (lange) mouwen
 Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn
niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met
lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet
tot over de knie reiken.
De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het
verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en
in goede staat te zijn.

Dus:
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En voor de schoenen geldt:

Brillen tijdens het examen
Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie zijn toegestaan. Brillen
om de ogen te beschermen tegen direct contact met het zwemwater, zoals
chloorbrilletjes, duikbrillen, etc. zijn op geen enkel examenonderdeel
toegestaan.

Nogmaals: Denk eraan
Zoals gezegd de komende weken gaan we gekleed oefenen. Denk eraan bij
het inpakken van de tas voor dat je naar het zwembad vertrekt. En denk er
dan ook aan als je na het zwemmen weer naar huis gaat.
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