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Enkele van onze leden tijdens de zee wedstrijd van 2017! 

Wat doen wij? 

Met onze club richten we ons op het reddend zwemmen. Dit is een allesomvattende sport, want naast de 

zwembadproeven zijn er ook strand- en zeeproeven. In het zwembad zijn er individuele proeven en 

aflossingsproeven. In openwater heb je loopproeven en verschillende zeeproeven, waarbij je bijvoorbeeld een 

parcours moet afleggen met een rescue board. 

Elke week kan je komen trainen. De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een trainingsstage.  

  



Wij nemen we deel aan verschillende wedstrijden die zowel in het zwembad als in open water doorgaan. Via de 

reddingssport proberen we ook verschillende reddingstechnieken aan te leren die van pas kunnen komen wanneer 

iemand in het water in nood is.  

De club heeft met de trekker van het permanent overlegorgaan van de Vlaamse Trainersschool ook de directeur van 

alle opleidingen redden in zijn midden. 

Als je later kustredder, hoger redder of zeeredder wilt worden, dan ben je bij de Vrije Zwemmers aan het juiste 

adres.  

Voordelen van een VZW-lid reddend zwemmen: 

❖ Verzekering. Ieder lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en 

naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle clubactiviteiten. 

❖ Kwaliteitsvolle trainingen. De club beschikt over meerdere trainers die jaarlijks sportspecifieke opleidingen 

volgt. 

❖ Het driemaandelijks lifesaving magazine 'De Boei'. Deze lifesaving magazine van RedFed zit boordevol 

informatie en bijdragen over de reddingssport, jeugdsport, redding, reanimatie, EHBO, ... Het valt bij elk lid 

die deelneemt aan wedstrijden gratis in de bus. 

❖ Een leuke sfeer waar sport, spel en plezier elkaar vinden. 

❖ Mogelijkheid tot het behalen van Vlaamse tot internationale reddersdiploma’s. 

  

Trainingen: 

Elk lid moet steeds voldoen aan de volgende startcriteria, want de basisopleiding om te leren zwemmen wordt door 

de VZW op andere trainingsmomenten aangeboden. 

❖ Minimum leeftijd 10 jaar worden in het lopende jaar. 
❖ De schoolslagtechniek beheersen 
❖ 100m vlot crawl kunnen zwemmen 
❖ 50m rugslag kunnen zwemmen 

Indien je voldoet aan de criteria, kan je aansluiten. Elk lid mag 2 keer gratis proberen. 
De trainingssessies reddend zwemmen gaan door in het zwembad van Wenduine. 

Onderstaande trainingsmomenten kunnen aangepast worden. 

Woensdag 

❖ 17.15 – 18.00 uur: reddend zwemmen voor beginners jeugd  

❖ 18.00 – 18.45 uur: reddend zwemmen voor gevorderde jeugd  

❖ 18.45 - 19.45 uur: wedstrijdzwemmers + geselecteerde jeugdigen en redders in opleiding (vanaf 12 jaar). 

Zaterdag 

❖ 11.30 – 12.30 uur: beginnende reddend zwemmen - stijlverbetering 

❖ 18.00 – 20.00 uur: bijkomende zwemtraining reddend zwemmen 



❖ Van April tot eind september worden er trainingen in open water voorzien “Aan de Plas” te Brugge voor de 

gevorderde zwemmers. 

❖ Tijdens de zomermaanden worden er aparte sessies voorzien om op het strand en in de zee te trainen. 

 

  

Voorziene wedstrijden (voor de liefhebbers): 

Clubkampioenschap zwembad te Wenduine 

Provinciaal kampioenschap West-Vlaanderen 

Vlaams kampioenschap zwembad  

Belgisch kampioenschap zwembad  

FILCOW kampioenschap open water te Oostende  

Belgisch kampioenschap open water  

 

 

 

 


