
Het is toegestaan dat kandi-
daten i.p.v. broek/blouse een 
jurk met lange mouwen of 
rok/blouse met lange mouwen 
dragen. De jurk/ rok moet tot 
over de knie reiken. 

Wanneer er gestart wordt met 
kleren zwemmen zullen wij de 
kandidaten nog eens extra 
attent maken op de nieuwe 
eisen aangaande de kleding.  

Kleding eisen (vervolg) 

Datums voor in de agen-
da: 

 28 november 2011  
Presentje van Sinter-
klaas 

 5 december 2011 is er 
geen les 

 19 december 2011, 
eerste oefening ijson-
gevallen, 1,5 uur 
zwemmen in het grote 
bad 

 26 december 2011 en 
2 januari 2012 is het 
zwembad gesloten 
wegens vakantie 

 9 januari 2012 eerste 
volledige les van het 
nieuwe jaar 
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Contact: 

Reddingsbrigade “Luctor 
et Emergo” Terneuzen 

Website: http://www.red-
luctor-et-emergo.nl 

e-mail: info@red-luctor-et-
emergo.nl 

Postbanknummer 62 34 544 

t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo, 
Terneuzen 

Brief 

Via deze weg wil ik controle-
ren of iedereen de brief afge-
lopen zomer in de bus heeft 
gehad. Hierin werd de contri-
butie en nieuwe diploma lijn 
behandeld. 

Mocht u de brief niet hebben 
gehad kunt u met mij contact 
opnemen via ons e-mail 
adres. Of een van onze vrijwil-
ligers aanschieten aan het 
begin van de zwemavond bij 
de receptie van het zwembad.  

Instructrice Vera 

Afgelopen zomer heeft een 
van onze instructeurs, Vera 
Bliek, een ernstig motoronge-
luk gehad. Ze is hierbij in het 
ziekenhuis beland met ver-
wondingen aan de rechterkant 
van haar lichaam. Na enkele 
operaties is het zo ver dat ze 
is begonnen met revalideren. 
Via deze weg willen wij Vera 
nogmaals veel sterkte en ge-
duld toewensen tijdens het 
verdere proces! Vera, tot snel! 

Oud Brevet (in bezit van lid) 
naar nieuw diploma (volgend) 

Nieuw lid gaat voor Junior 
Redder 1 

Oude brevet 1 gaat naar Juni-
or Redder 2 

Oud brevet  2 gaat naar Juni-
or Redder 3 

Oud brevet 3 gaat naar Junior 
Redder 4 

Oud brevet 4 gaat naar 
Zwemmend Redder 1 

Oud brevet 5 gaat naar 
Zwemmend Redder 2 

Oud brevet 6 gaat naar  
Zwemmend Redder 3 

Oude brevetten goud/zilver/
brons gaan naar Zwemmend 
Redder 4 

Oud brevet  A gaat naar Life 
Saver 1 

Oud brevet B gaat naar  Life 
Saver 2 

Live saver 3 is een extra ni-
veau. 

Overgang diploma lijn  Overgang diploma lijn 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 
is vermeld hebben jullie afge-
lopen zomervakantie een brief 
van het bestuur ontvangen. 
Hierin werd in het kort de 
overgang van diploma lijn 
uitgelegd. De technische com-
missie heeft de overgangsre-
geling vastgelegd.  Het eerste 
belangrijke punt is dat er eind 
2011 geen examen zwemmen 
is. Na de zomer zijn we ge-
start met het oefenen van de 
nieuwe diploma en dit loopt 
door tot mei 2012. In die 
maand willen we de eerste 
examen dag houden van de 
nieuwe diploma lijn.  

De overgang van de oude 
brevetten lijn naar de nieuwe 
diploma lijn is ook vast ge-
steld.  Op de website is in het 
document: “Overgang diplo-
malijn 2011” visueel weer 
gegeven hoe dit in elkaar 
steekt.  

Kleding eisen 

De kleding eisen voor de nieu-
we diploma lijn zijn veran-
derd. Naast de lange broek 
een shirt met lange mouwen 
moet er nu ook gezwommen 
worden met een regenjack en 
schoenen.  

De omschrijving van de red-
dingsbrigade Nederland is als 
volgt: 

Kleding eisen brevetten junior
- en 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 in niet toegestaan) 

- Regen/windjack (bedoeld 
wordt een jack met lange 
mouwen, dat vaak is vervaar-
digd uit een soort nylon) 

- Schoenen (plastic, leren of 
sportschoenen zijn toege-
staan; schoenen zonder stevi-
ge zool  zijn niet toegestaan) 
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