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IN DEZE
NIEUWSBRIEF

LIFEGUARD NEWS
Een driemaandelijkse nieuwsbrief voor en over de redders aan zee.

J A N U A R I  2 0 2 2  |  N U M M E R  2  

Geloof het of niet, zelfs in de herfst- en
wintermaanden blijft de reddingsdienst naarstig
doorwerken. Hoewel de meeste mensen in deze
donkere, koude dagen niet meteen denken aan de
redders aan zee, is dit voor mij en mijn collega’s net
iets anders. Geen winterslaap voor ons! Er worden
inventarissen en budgetten opgemaakt, het
reddingsmateriaal krijgt waar nodig een
onderhoudsbeurt, bijscholingen worden gevolgd en...
tussendoor wordt er ook een nieuwsbrief
geschreven.

Ook de meer dan 300 kandidaat-redders die zich
inschreven voor de opleiding tot lifeguard zijn
ongetwijfeld bezig  met de reddingsdienst. De
afgelopen maanden gingen ze tot het uiterste om te
trainen en studeren voor de mooiste job van het
land. Je leest er in deze nieuwsbrief meer over.

Ik wens iedereen nu alvast een zonovergoten, maar
vooral veilig 2022! 

Veel leesplezier!

 An Beun
secretaris ikwv

Winterslaap?

foto @ Stef Feys



Waarom heb je gekozen voor de opleiding redder aan zee?

Ian: van mijn 16 jaar geef ik als initiator zwemles in het plaatselijke zwembad in Aalter. Uit interesse enerzijds
en gemotiveerd door de zwemclub heb ik de cursus Hoger Redder gevolgd. Nu zijn we een aantal jaren en
een aantal vakantiejobs als redder verder en kriebelt het steeds meer en meer om ook aan zee te staan als
redder. Ik ben ondertussen zo gebeten door het redden dat ik nu ook als sport lifesaving doe.
Aaron: ik vond steeds veel voldoening bij hobby's die met het water te maken hebben. Redder aan zee leek
me een studentenjob die goed bij mij zou passen gezien het veel overlapt met mijn interesses en hobby's. 
Juliette: ik ben een sportief persoon en was toe aan een uitdaging.  Ik zie de opleiding als verrijkend voor
mezelf als persoon. Nu al voel ik een grote vooruitgang in mijn conditie en discipline. De EHBO en andere
leerstof zijn volgens mij ook een goede basiskennis om te bezitten. Ik krijg er zelfvertrouwen door. 

Wat verwacht je van de job redder aan zee? 

Ian: Ik verwacht vooral terecht te komen in een jong, maar professioneel team. Ik hoop als redder mijn
steentje te kunnen bijdragen aan de veiligheid en wie weet, misschien ooit net dat verschil te kunnen
maken. Ik kijk als student verpleegkunde zeker ook uit naar alle wondzorgen en EHBO-gevallen.
Aaron: ik verwacht een verantwoordelijke, maar leuke positie aan het strand waar ik kan instaan voor de
veiligheid en het welzijn van de baders, maar waar ik ook veel ervaring zal opdoen.
Juliette: ik heb grote verwachtingen. Ik denk dat deze job me als persoon sterker zal maken zowel op fysiek
vlak als op vlak van samenwerking met andere mensen. Dit zal ongetwijfeld ook een rol spelen in de rest
van mijn leven. 

op weg naar het strand 
EEN INKIJK IN DE OPLEIDING TOT REDDER AAN ZEE

Ian Van de Voorde
19 jaar

studeert verpleegkunde aan
Arteveldehogeschool Gent

houdt van lifesaving en duiken 

Aaron De Craemer
16 jaar

studeert we-wi-CLIL aan het SFX
Brugge
 
houdt van competitiezwemmen,
zeescouts, zeilen 

Eind augustus was het weer zover: ongeveer 300 jongens en meisjes gingen van start met de
opleiding tot redder aan zee (georganiseerd door Wobra)
In deze rubriek volgen we Ian, Aaron en Juliette. 
Door te vertellen over hun ervaringen proberen ze je een blik achter de schermen te gunnen
bij de opleiding van onze toekomstige redders.

Juliette Nevejan
18 jaar

studeert aan de ASO Steinerschool
en het conservatorium te Brugge

houdt van taekwondo, percussie,
lezen
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De opleiding is gestart met enkele praktĳklessen op het strand. Vertel ons er wat meer over!

Ian: De praktijklessen op het strand vond ik tot nu toe veruit het leukste. De loop- en zwemoefeningen zijn
zwaarder dan in het zwembad. Je ziet duidelijk dat er op strand meer komt bij kijken dan enkel goed
kunnen zwemmen. Ook een goede techniek en kennis zijn belangrijk. We kregen ook uitleg over het
gebruik van de reddingsboot, knopenleer en communicatie met de baders. Op het strand wordt het echt
concreet. 
Aaron: Ook ik vond het goed dat de eerste praktijklessen direct on-site waren. We werden direct
ondergedompeld in de situatie op het strand. Ik vond het ook goed dat er fysieke oefeningen aan
gekoppeld waren. 
Juliette: De praktijklessen op het strand hebben me aangenaam verrast. Er werd niet alleen uitleg gegeven
over het materiaal, maar de lessen vergden ook een fysieke inspanning. Ik had het een beetje onderschat,
maar probeerde meteen het beste van mezelf te geven! 

Voor het tweede jaar op rĳ werd gekozen voor online theoretische lessen. Hoe heb je dat ervaren? 

Ian: Het grote voordeel van online lessen vind ik dat je kan studeren op je eigen tempo. Onderdelen die
minder vlot gaan kan je oneindig herhalen, andere onderdelen kan je iets sneller doornemen. We kregen
wekelijks een hoofdstuk via mail doorgestuurd. Telkens de week nadien werd er een online moment
voorzien waar je vragen kon stellen over dat hoofdstuk. Ik vond dit een goede manier, zo kon je telkens
focussen op één hoofdstuk.
Aaron: Omdat de cursus inderdaad op voorhand werd doorgestuurd, was het makkelijker te verwerken.
Dankzij de digitale lessen kon je op je eigen tempo werken. Toch denk ik dat het nuttig zou zijn als
sommige lessen ook fysiek werden gegeven.
Juliette: Alles heeft z'n voor-en nadelen: dankzij de digitale lessen kon ik alles op mijn eigen tempo
verwerken, maar bij fysieke lessen blijft de leerstof wel veel makkelijker hangen. De online momenten
waarop extra vragen konden worden gesteld, kon ik niet live meevolgen omdat ik op hetzelfde moment
muziekles had. Ik heb de opnames dan later bekeken. 

Wat houden de praktĳklessen in het zwembad in?

Ian: De lessen in het zwembad werken opbouwend naar het examen toe. De eerste paar zwembadlessen
hadden vooral als doel om conditie op te bouwen. De grootste aanpassing met gewoon afstandszwemmen
is het verplicht voorwaarts kijken. Als redder moet je naar je slachtoffer kijken en dit maximaal om de vijf
armslagen, wat het een pak pittiger maakt. Naarmate de lessen vorderen worden er ook oefeningen met
de reddingsgordel geoefend. Ook bevrijdings- en reddingsgrepen worden aangeleerd. We werken vaak in
een doorschuifsysteem van docent naar docent. Dit is een toffe werkwijze want zo krijgen we tips & tricks
van alle docenten.
Aaron: Je krijgt steeds een woordje uitleg en daarna oefen je in het water. Je kan trainen aan je technieken
en je conditie verder opbouwen.
Juliette: Ik had in het begin schrik om naar de praktijklessen te gaan. Ik heb namelijk nooit in een zwemclub
gezeten en dacht dat mijn niveau niet goed zou zijn. Maar het lukte vanaf het eerste  moment heel goed: je
bouwt een basisconditie op en dankzij de opbouwende kritiek kan je enkel maar beter worden. Regelmatig
gaan trainen buiten de lessen is ook nodig om te verbeteren en je voor te bereiden op het examen. 

foto @ wobra 



Valt de opleiding goed te combineren met je schoolwerk en andere hobby’s? 

Ian: Ik zit momenteel in het hogere, de meeste cursisten zitten in de derde graad van het middelbaar. 
Het is zeker combineerbaar met school, al moet je wel op tijd beginnen aan de theorie. 
Als je wekelijks tijd vrijmaakt om de theorie door te nemen, dan is het zeker doenbaar. 
Voor de praktijk is het een beetje afhankelijk wat je niveau is van zwemmen. Cursisten die nipte tijden
halen, moeten best wel tijd vrijmaken om extra te gaan zwemmen boven op de lessen. De lessen gaan
meestal door op zaterdag, en slechts een paar uur dus er is tijd genoeg voor hobby’s of ontspanning!
Aaron: Het is een beetje wikken en wegen, maar ik ben gemotiveerd! Zolang je goed plant, is het goed te
doen. 
Juliette: Het is voor mij een grote uitdaging om de opleiding te combineren met schoolwerk en hobby's. Ik
vind het belangrijk om goede punten te halen op school en wil me inzetten voor mijn hobby's. Dat lukt
alleen maar met een goede planning. Ik heb mijn schema toch moeten aanpassen want ik had de cursus
redder aan zee in het begin enorm onderschat. Maar met mijn nieuwe schema lukt het prima! 

Hoe heb je je voorbereid op het theoretisch examen? Zag je het zitten? 

Ian: Ja, ik zag het zitten. Alle theorie is ruim op voorhand doorgestuurd en er waren wekelijks momenten
voorzien waarop vragen gesteld konden worden. 
Een week voor het examen moest ik nog twee hoofdstukken doornemen en alles instuderen. Ik heb toen
vijf dagen een aantal uur per dag gestudeerd om er te raken. 
Iedere docent heeft na zijn/haar hoofdstuk mogelijke examenvragen meegegeven. Deze vragen oplossen
zou een goede basis moeten zijn.
Aaron: Ik heb geprobeerd om tegen alle online vragensessies de cursus grondig door te nemen. Gelukkig
zijn er ook héél veel powerpoints en filmpjes die je opnieuw kan bekijken. Ik was een beetje nerveus, maar
een goed begin is de helft van het werk!
Juliette: Ik heb me goed voorbereid en veel geleerd, waardoor ik met een gerust gevoel naar het examen
kon gaan. In de herfsvakantie heb ik elke dag één hoofdstuk grondig gestudeerd en dat was een goede
aanpak. 

14 november 2021: examens! Hoe is het meegevallen?

Ian:Het examen bestond uit een voor- en achterkant per hoofdstuk.
De vragen zelf waren af en toe wel soortgelijk zoals de voorbeeldvragen. Het was dus zeker zinvol om deze
op te lossen. Mijn examen is goed verlopen.  Je moest geleerd hebben om erdoor te raken, maar de vragen
zijn echt realistisch en vaak ook praktisch gesteld. Met logisch nadenken kon je bepaalde zaken eigenlijk al
oplossen.
Aaron: Het was niet makkelijk, maar als je je goed voorbereidt, is het echt wel te doen. Ik had meer dan
voldoende tijd en eens ik het examen voor de eerste keer had doorgenomen, verdween de stress en kon ik
goed opschieten met de vragen.
Juliette: De voorbeeldvragen in de cursus waren een goede richtlijn. Er waren enkele dingen die ik niet had
verwacht, maar omdat ik de rest goed gestudeerd had, is het allemaal goedgekomen. Als ik vragen niet
meteen wist te beantwoorden, liet ik ze over en keerde ik er later op terug. Zo had ik tijd genoeg om na te
denken. 

In de volgende nieuwsbrief lees je hoe Ian, Aaron en Juliette het ervan afgebracht hebben op hun theoretisch
examen en wat er nog op hen afkomt! 

Interesse om ook redder aan zee  te worden? Via de website van Wobra kan je je vanaf mei 2022 inschrĳven!

foto's @ wobra 
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puzzel
Slaat de verveling toe tijdens de kerstvakantie? Dan kan de onderstaande
kruiswoordpuzzel misschien even afleiding brengen.
Wie de puzzel volledig heeft opgelost en bovendien met de antwoorden 4, 11 en 14
de orgineelste zin kan vormen, krijgt een geschenkje! 

Stuur je antwoord door naar hello@ikwv.be en ontdek in de volgende nieuwsbrief of
je gewonnen hebt! 

ken je trooper al? 
SHOP ONLINE EN STEUN IKWV 

Wist je al dat je IKWV het hele jaar door financieel kan
steunen wanneer je online shopt? En dat zonder dat het
jou ook maar één cent extra kost!
 
Gewoon door eerst via www.trooper.be/ikwv te passeren
en daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000
webshops die onze vereniging met veel plezier een stukje
van jouw aankoopbedrag schenken

mailto:hello@ikwv.be
http://www.trooper.be/ikwv


kalender
Het zomerseizoen is achter de rug, maar niet getreurd! Er staan nog verschillende
interessante activiteiten op de planning waardoor je je nog even op het strand
waant! Wil je zelf een leuke activiteit delen?  Stuur maar door aan redactie@ikwv.be 

16 herexamen theorie opleiding redder aan zee

te Zedelgem, campus POV
meer info op de website van Wobra

JANUARI

weekends
12/19/26

praktijk(her)examens reanimatie en zwemmen

te Oostende, zwembad 
meer info op de website van Wobra

MAART

20 grote schelpenteldag

de kust 
meer info op de website van Eos

2 VLIZ marine science day

online, 9u-12u30
programma op de website van VLIZ

Het goudkammetje is een borstelwormsoort. Het beschermt
zich in een taps toelopend kokertje van aaneengeklitte
zandkorrels. Dit kokertje is aan beide kanten open en kan tot 5
cm lang zijn. 
Het dier dankt zijn naam aan de rij goudkleurige borstels op
de brede kop van het zalmroze lichaam, die voor het graven in
het zand gebruikt worden.

       
         by Aäron Fabrice de Kisangani

Heb je zelf een strandvondst gedaan waarvan je niet (meteen) wist
wat het was? Laat het ons weten via redactie@ikwv.be 

aanspoelsels 
GOUDKAMMETJE (LAGIS KORENI)

mailto:redactie@ikwv.be
https://www.myknokke-heist.be/nl/nieuws/zeezucht-beeldenpoezieparcours
http://www.vliz.be/nl
http://www.vliz.be/nl
http://www.vliz.be/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zand
mailto:redactie@ikwv.be


Dag André, wie ben je en wat is je link met de redders aan zee?
Mijn naam is André Goethals en ik begon mijn loopbaan als lesgever Lichamelijke Opvoeding aan het
Koninklijk Atheneum te Diksmuide. In 1991 muteerde ik naar het Koninklijk  Atheneum Centrum te
Oostende waar ik op 1/01/2008 met pensioen ging.
Mijn studies eindigde ik aan de KUL als geaggregeerde licentiaat HSO. (huidige benaming “master in de
lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen” en “master in de revalidatiewetenschappen en
de kinesitherapie”).

Ben je zelf redder (geweest) ?
Mijn loopbaan als “Redder aan Zee” startte in 1964 na het behalen van het brevet “Redder aan de Kust”. 
In 1965 behaalde ik ook het “reddingsdiploma hogere graad”.
Mijn redderloopbaan eindigde ik als hoofdredder te Bredene (2010).
In het kader van de opleiding “Redder aan Zee” heb ik jaren les gegeven over de “ Praktijk van het Redden
aan Zee” en later ook over “getijden- en stromingsleer”. Vanaf eind 1997 werd ik ook bij het Wobra eerst
aangesteld als coördinator voor de opleiding RaZ en later als opleidingsdirecteur. 
Ik eindigde mijn loopbaan bij het Wobra op 31/12/'18.

Wat is jouw favoriete plekje op het strand en waarom? 
Mijn favoriet plekje is “TWINS”, de watersportzone te Bredene. Ik kom daar tot rust. TWINS is ook de zone
waar destijds op 17 juli 2007 het toenmalige prinsenpaar, Prins Filip en Prinses Mathilde, werd ontvangen.

Wat is je favoriete bezigheid aan het strand?
Zeker niet liggen. Ik wandel het liefst langs de laagwaterlijn. Vroeger zwom ik ook veel in zee.

Snelle ronde!

 zwembad of zee?                  ijsje of wafel?         hittegolf of kwakkelzomer?         handdoekje of ligbedje?
 

meeuwen of kwallen?        garnaalkroketten of zeetong?            hard strand of zacht strand?

Wie krĳgt van jou het (vlagge)stokje en waarom?
Het vlaggenstokje wil ik geven aan de heer Luc Herpelinck.
Ik ken Luc als redder en postoverste. Als postoverste had ik al vlug gezien dat Luc een bijzondere gave had
voor het varen met reddingsboten. Hij had ook de gave om zijn kennis aan andere redders over te brengen.
Luc werd docent theorie “Boten en Motoren” en later werd hij “verantwoordelijke voor de organisatie en
evaluaties postoverste”.
Luc was een loyale en competente docent met de nodig zin voor humor. 
Luc kan worden beschouwd als pionier voor de professionele ontwikkeling van de WOBRA-vaaropleiding.

(vlagge) 
stokje ! 
IN DEZE RUBRIEK KRIJG JE HET WOORD OMDAT
IEMAND HET STOKJE HEEFT DOORGEGEVEN. 
ENIGE VOORWAARDE IS DAT JE EEN DIRECTE LINK
MOET HEBBEN MET DE REDDERS AAN ZEE.

ALBERT SERPIETERS GAF HET STOKJE DOOR AAN
ANDRÉ GOETHALS, GEWEZEN OPLEIDINGSDIRECTEUR
VAN DE OPLEIDING REDDER AAN ZEE BIJ WOBRA. 
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