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IN DEZE
NIEUWSBRIEF

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

O K T O B E R  2 0 2 1  |  N U M M E R  1

Intro
Terwijl deze nieuwsbrief vorm kreeg, kregen we buiten
eindelijk de zon te zien. Het zomerweer waar we twee
maanden lang op zaten te wachten, besloot in
september met de nodige vertraging dan toch te
komen opdagen.

Het is een beetje zoals met deze nieuwsbrief: al
maanden werd erover gesproken, maar een overvolle
agenda zorgde telkens voor uitstel.

Onder het motto 'beter laat dan nooit' zijn we er hier
dan mee: voortaan kunnen jullie elke drie maanden een
kleine samenvatting verwachten van wat  er zich de
voorbije maanden op het strand/aan zee/bij de redders
heeft afgespeeld. Input is altijd welkom, dus heb je zelf
leuk reddersnieuws te melden, laat het dan zeker
weten! 

Veel leesplezier!

 An Beun
secretaris ikwv

Beter laat dan nooit!



oefenen!
Minder goed weer betekent vaak ook extra
trainen voor de redders aan zee! We zagen
deze zomer dan ook regelmatig foto's
passeren van keiharde oefeningen en
interessante doch plezierige trainingen!

TRAINING
MIDDELKERKE

OEFENING
BLANKENBERGE

KITE RESCUE  TRAINING 
DE PANNE

ZWEMTRAINING
KOKSIJDE

OEFENING 
DE HAAN

REA BREDENE



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 

02 overgangsmodule RaZ naar Hoger Redder

om 10.00 te Oostende
meer info op de website van RedFed

08 webinar VLIZ 'virtuele noordzeeduik' 

om 20.00 online
meer info op de website van het VLIZ 

OKTOBER

DECEMBER

opleiding jetscooter
In vijf van de tien kustgemeenten wordt ondertussen een jetscooter ingezet en dat
vraagt toch om extra opleiding voor de operatoren.
In samenwerking met opleidingsorganisatie Wobra en de strandreddingsdienst van
Blankenberge werd dan ook een aangepaste cursus uitgewerkt die niet enkel focust
op een theoretisch luik, maar waar ook veel aandacht werd geschonken aan het
oefenen van technieken.. 
Op 2 juni ging de eerste opleidingsdag door en werd er volop geoefend om
verschillende manoeuvres onder de knie te krijgen! 

mailto:redactie@ikwv.be
https://www.redfed.be/index.php/activiteiten/event?key=9679
http://www.vliz.be/nl
http://www.campuspov.be/pov/raz-startpagina


Dag Albert, wie ben je en wat is je link met de redders aan zee?

Ik was het grootste deel van mijn loopbaan ambtenaar bij de gemeente Koksijde. Als hoofd van de dienst
personeel was ik zeer nauw betrokken bij de aanstelling van de redders. Ik werd in 1983, in opvolging van de
heer Aimé Velghe, aangesteld als deeltijds secretaris van I.K.W.V.
In 1989 werd ik vastbenoemd als secretaris. In die periode waren nog niet alle gemeente aangesloten bij de
intercommunale.
In het jaar 2000 waren alle gemeenten aangesloten en nam ik ontslag bij de gemeente Koksijde om vanaf
dan voltijds te werken als IKWV secretaris, dit tot op datum van pensionering in januari 2008. 
In 2013 werd ik voor de gemeente Koksijde schepen van o.a. reddingsdienst aan zee.

Ben je zelf redder (geweest) ?

Zelf ben ik nooit redder geweest. Anderzijds was ik zeer nauw betrokken bij de opleiding van de redders. Ik
was vele jaren lesgever bij WOBRA " wetgeving, organisatie en plichtenleer".  
Zeker niet het gemakkelijkste deel van de cursus.

Wat is jouw favoriete plekje op het strand en waarom? 

Mijn favoriete plekje aan het strand is Duinpark - Oostduinkerke. Rustig plekje.

Wat is je favoriete bezigheid aan het strand?

Ik hou ervan om te gaan wandelen langs de laagwaterlijn. 

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 geef ik door aan de heer André Goethals, gewezen coördinator van de opleiding redder
aan zee bij Wobra.
Wij hadden een uitstekende samenwerking gedurende vele jaren.
Hij was niet alleen een ervaren hoofdredder, maar vooral vanuit zijn opleiding master L.O. de geschikte
persoon om de opleiding te professionaliseren.
Als de opleiding staat waar hij nu staat dan is dat vooral te danken aan deze man.

(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.

OMDAT IEMAND DE EERSTE MOET ZIJN, GAVEN WE
HET STOKJE AAN ALBERT SERPIETERS, DE EERSTE
SECRETARIS VAN IKWV. 



zeehond 
gespot ! 
EEN INTERVIEW MET COLETTE VAN HET

Het komt steeds vaker voor: een zeehondje komt even meezwemmen in de badzone en gaat nadien uitrusten
op het strand.
Kijklustigen op afstand houden is niet altijd even makkelijk, want als redder aan zee heb je vaak andere
prioriteiten. Dankzij de vrijwilligers van het NorthSealTeam kunnen zeehondjes voortaan de nodige rust
krijgen én kunnen de redders zich concentreren op die andere zwemmers in hun zone.
Een kort interview met Colette De Meyer, oprichtster van het NorthSealTeam. 

Dag Colette, hoe is jullie organisatie ontstaan?
Sinds de bouw van de Westelijke Strekdam (Oostende)  in 2014 komen zeehondjes rusten op het Klein
Strand. In het begin van de zomer is er veel verstoring door de toeristen en vertrekken de zeehondjes naar
veiligere rustplaatsen.
Tijdens de lockdown in 2020 was niemand op het strand en werden ze niet verjaagd.
Er kwamen steeds meer zeehondjes rusten.
Toen de lockdown voorbij was verschenen op Facebook foto's van grote groepen mensen die de
zeehondjes verstoorden voor een selfie.
Inge De Bruycker en ikzelf deden beiden ons beklag tegen een gemeenschappelijke vriendin die ons in
contact bracht met elkaar.
Samen besloten we de zeehondjes te beschermen en vatten begin juni 2020 post  aan het Klein Strand om
de mensen weg te houden en te sensibiliseren. Verschillende personen boden ons spontaan hulp aan, zo
onstond het NorthSealTeam. 
Vandaag bestaat de groep uit 108 vrijwilligers verspreid over de Belgische kust.

Hoe gaan jullie concreet te werk?
Als de mensen een zeehondje op het strand zien, kunnen ze bellen naar ons noodnummer 0491 74 32 78. 
Voor elke groep vrijwilligers bestaat er een Whatsapp groep, ingedeeld per gemeente. 
De vrijwilligers van de gemeente waar het zeehondje zich bevindt, worden via die Whatsapp groep
verwittigd en begeven zich snel naar het zeehondje om een perimeter in te stellen en de mensen en
honden op een veilige afstand te houden. Via de Whatsapp groep spreken de vrijwilligers onderling met
elkaar af wie op welk moment beschikbaar is om de wacht te houden.
De vrijwilligers nemen foto's van het zeehondje. Deze foto's  sturen we naar Sealife. De medewerkers van
Sealife evalueren op basis van deze foto's de gezondheidstoestand van het zeehondje. Indien nodig komen
ze het zeehondje helpen.

Zĳn jullie nog op zoek naar vrĳwilligers? Wat verwachten jullie van deze mensen?
We hebben nog vrijwilligers nodig zodat aflossing van de wacht bij elk zeehondje kan verzekerd worden.
In de eerste plaats houden vrijwilligers mensen en honden op een veilige afstand van 30 meter en geven
uitleg over zeehonden. Meestal hebben de mensen nog nooit een zeehondje gezien en weten ze niet dat
het zijn rust broodnodig heeft en zeker niet in het water mag gejaagd worden. 
De bedoeling is om een zeehondje de kans te geven om voldoende uit te rusten tot het zelf beslist om
terug in zee te trekken. 

Interesse om vrijwilliger te worden? Dan kunt u contact opnemen per mail of telefoon:
inge@northsealteam.be
0032491743278

 

mailto:inge@northsealteam.be
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wenskaartenactie 
DANKZIJ DEZE PAPIEREN ZOEN, 
KRIJGT IKWV EXTRA POEN!

Van 6 oktober tot en met 11 november 2021 kan je  3
verschillende pakjes wenskaarten kopen ten voordele
van IKWV. Eén pakket met 5 kaartjes en 5 enveloppen
kost € 9.
Er worden drie verschillende pakketjes aangeboden:
kerstkaarten, wenskaarten en -wellicht het meest
geschikt voor onze redders aan zee- de zwanskaarten.
De bestelde kaarten worden vanaf 11 november zonder
meerprijs aan huis geleverd. (ruim op tijd voor kerst!)
 
Bestellen kan via www.trooper.be/ikwv/wenskaarten

ThankThankThank
you!you!you!

aanspoelsels 
DE ZEEMUIS (APHRODITA ACULEATA)

De zeemuis is een klein diertje dat in de zee leeft en behoort
tot de groep van de wormen. Het is een borstelworm die
ongeveer 20 centimeter lang wordt. Het lijf is stevig en bol en
zit vol met harige uitsteeksels. Ze hebben een grijsbruine kleur
en lijken een vacht van een muis te hebben. De borstels van
de zeemuis zijn wat roodachtig en dienen om vijanden af te
schrikken. Als je ze van boven bekijkt zien ze groen of blauw
van kleur. Dat komt omdat ze op hun lijf en haren kleine
kristallen hebben die blinken in het licht. 

De zeemuis leeft op de bodem van de zee en spoelt na een
zware storm soms aan op het strand.

Heb je zelf een strandvondst gedaan waarvan je niet (meteen) wist
wat het was? Laat het ons weten! 

http://www.trooper.be/ikwv/wenskaarten

