
In	 de	 vorige	 nieuwsbrief	 hebben	 we	 jullie
uitgedaagd	 voor	 een	 challenge.	 We	 hebben
grappige	 en	 leuke	 foto’s	 en	 filmpjes	 van	 jullie
ontvangen!
Leuk	dat	jullie	hieraan	mee	hebben	gedaan.
Op	onze	Facebook	pagina	hebben	we	hiervan
een	compilatie	gemaakt,	geniet,	like	en	deel!

Als	 jullie	 in	 de	 komende	 zomervakantie	 leuke
brigade	gerelateerde	 foto’s	hebben	en	het	 leuk
vinden	om	deze	met	ons	te	delen	stuur	die	dan	naar	info@rbzd.nl,	dan	delen	we	deze	weer	via
onze	 social	 media,	 bij	 voldoende	 inzendingen	 maken	 we	 er	 weer	 een	 leuke	 compilatie	 van!
Misschien	 leuk	 om	 bij	 jullie	 inzending	 een	 kleine	 omschrijving	 te	 geven,	 zoals	 waar	 de	 foto
gemaakt	is.
Insturen	naar	Info@rbzd.nl	voor	1	september,	succes.
Geniet	van	de	zomer

Hoi	jongens	en	meiden,

Zoals	 zoveel	 dingen	 niet	 door	 kunnen	 gaan,	 vanwege	 het
Corona	virus,	ging	dit	jaar	de	Avondvierdaagse	ook	niet	door.
Helaas	 kan	 ook	 de	 Junior	 Lifeguard	 Day	 niet	 doorgaan,	 dit
vinden	wij	als	 commissie	erg	 jammer,	maar	gezondheid	gaat
voorop!

Mocht	 je	 toch	 nog	 dit	 jaar	 de	Avondvierdaagse	willen	 lopen,
lees	dan	hieronder	verder!

We	 hopen	 na	 de	 zomervakantie	 weer	 leuke	 activiteiten	 voor
jullie	te	kunnen	bedenken!

Voor	nu	blijf	gezond	en	zorg	goed	voor	elkaar!

Groetjes,	de	Evenementen	commissie

Een	 jaar	 zonder	 Avond4daagse	 is	 natuurlijk	 ondenkbaar.
Daarom	presenteren	wij:	Avond4daagse	–	Home	Edition.

Loop	 je	dan	de	Avond4daagse	 in	huis?!	Nee,	 joh	(of	 je	moet
een	 héél	 groot	 huis	 hebben).	 Maar	 je	 vertrekt	 wel	 vanaf	 je
eigen	huis	en	 je	maakt	 je	eigen	routes.	Dit	doe	 je	via	de	app
van	 eRoutes.	 Natuurlijk	 ontvang	 je	 na	 vier	 dagen	 lopen	 de
enige	 echte	 Avond4daagse	medaille.	Want	 jij	 wilt	 jouw	 serie
toch	ook	compleet	hebben?

Kijk	 op	 de	website	 www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition	 voor	 meer
informatie	en	het	inschrijvingsformulier!

Belangrijke	data:
04	juli																	Junior	Lifeguard	Day	(gecanceld)
04	juli																	Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00
11	juli																	Promotie	Brouwse	dag	(gecanceld)
18	juli																	Bewaking	Visserijdagen	Bruinisse	(gecanceld)
25	juli																	Promotie	Schaerendiekedag	(gecanceld)
01	augustus							Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00

08	augustus							Promotie	/	bewaking	WSV	Scharendijke	(gecanceld)
22	augustus							Havendagen	Zierikzee	(gecanceld)
05	september					Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00
5	september							Zeezwemtocht	Zoutelande-Vlissingen
12	september					Zeezwemtocht	Dishoek-Zoutelande
19	september					Zeezwemtocht	Westkapelle-Zoutelande
19	september					Bewaking	OHC	Zierikzee	(gecanceld)
03	oktober										Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00
07	november						Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00
14	november						EHBO	herhaling
05	december						Training	Brouwershaven	9:00	-	12:00
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Junior	Lifeguard	Day

Avondvierdaagse

Cor's	veiligheidstip
Veilig	varen	begint	met	een	goede	reisvoorbereiding
	
Het	mooie	weer	nodigt	uit	om	weer	het	water	op	te	gaan.	Tijd	om	vaarplannen	te	maken!
Om	 veilig	 van	 je	 vaartocht	 te	 genieten	 is	 het	 van	 belang	 om	 aan	 een	 goede
reisvoorbereiding	te	doen.	
Bij	 het	 plannen	 van	 je	 vaartocht	 is	 allereerst	 van	belang	of	 je	 schip,	 bemanning	en	uitrusting
voldoen	aan	de	eisen	voor	het	gewenste	vaarwater.	Wil	je	varen	op	een	klein	binnenwater,	dan
zijn	 de	 eisen	 totaal	 anders	 dan	 op	 groot	 vaarwater.	 Varen	 op	 de	 grote	 rivieren	 met	 drukke
beroepsvaart	 stelt	 ook	 weer	 andere	 eisen	 aan	 je	 uitrusting	 dan	 bijvoorbeeld	 zeilen	 op	 een
recreatieplas.	 Zorg	 er	 in	 ieder	 geval	 voor	 dat	 je	 schip	 aan	 de	wettelijke	 voorwaarden	 voldoet
(o.a.	BPR	aan	boord,	eventueel	vaarbewijs,	marifooncertificaat).
Vaarplan
Het	is	raadzaam	om	een	vaarplan	op	te	stellen.	Maak	dit	plan	voordat	je	gaat	varen,	je	hebt	dan
alle	tijd	en	rust	om	alles	uit	te	zoeken.	Duidelijke	notities	maken	over	de	route,	de	te	passeren
sluizen	en	bruggen,	kompaskoersen,	getijden,	marifoonkanalen	etc.
De	belangrijkste	zaken;
Vaarweginformatie	checken
Weerbericht	checken
Almanak	raadplegen
Knooppunten	raadplegen
Navigatie	voorbereiden

	
Vaarinformatie	checken:
Niets	 is	 zo	 vervelend	om	na	een	 lange	vaartocht	 te	 stranden	voor	een	brug	of	 sluis	die	door
welke	 reden	 dan	 ook	 niet	 bediend	 wordt	 volgens	 de	 normale	 bedieningstijden.	 Op
www.vaarweginformatie.nl	vind	je	de	belangrijkste	stremmingen.
Weerbericht	checken:
Je	kunt	via	vele	verschillende	websites	en	mobiele	app	’s	de	weersverwachting	checken	voor	je
vertrek,	zoals	KNMI,	Weeronline,	Buienradar,	Windguru,	Windfinder.
Almanak	raadplegen:
De	ANWB	Wateralmanakken,	deel	1	en	deel	2,	geven	een	enorme	hoeveelheid	informatie	over
varen	in	Nederland	en	België.	 In	deel	1	staan	de	reglementen,	waaronder	het	BPR,	maar	ook
zeer	nuttige	 informatie	over	varen	op	kanalen	en	meren,	de	grote	 rivieren,	het	 IJsselmeer,	de
Zeeuwse	wateren	en	de	Waddenzee.
In	deel	2	vind	je	alle	vaargegevens	die	je	nodig	hebt	voor	een	vaartocht	in	Nederland	en	België.
O.a.	 bedieningstijden	 van	 bruggen	 en	 sluizen,	 informatie	 over	 aanlegplaatsen,	 jachthavens,
voorzieningen,	specifieke	lokale	vaarinformatie,	marifoonkanalen,	aanlooproutes,	waterstanden,
havenkantoor	etc.
Knooppunten	raadplegen:
Varen	Doe	 Je	Samen	 geeft	 informatie	 over	 vaarknooppunten	 in	 heel	Nederland,	 vooral	 waar
beroeps-	 en	 recreatievaart	 elkaar	 tegenkomen,	 voor	 meer	 informatie
www.varendoejesamen.nl/knooppunten	
Navigatie	voorbereiden:
Het	 is	 fijn	om	direct	na	het	uitvaren	 te	weten	hoe	de	situatie	eruitziet	en	om	bijvoorbeeld	een
kompaskoers	 te	weten	die	 je	gaat	varen.	Dus	 is	het	verstandig	om	de	waterkaart	van	 tevoren
goed	te	bestuderen	(kijken	naar	vaargeulen,	betonning,	ondieptes	etc.)	en	een	kompaskoers	uit
te	rekenen.

Help	ons!
Zonder	enthousiaste	vrijwilligers,	geen
reddingsbrigade!	Wie	wilt	ons	helpen?	Wij	zoeken:

-Enthousiaste	en	vooral	gezellige	leden	om	mee	te
gaan	en	mee	te	helpen	bij	diverse	activiteiten	en
bewakingen

Privacy	verklaring
De	 Reddingsbrigade	 Zierikzee-Duiveland	 wenst	 zorgvuldig	 om	 te	 gaan	 met	 de
persoonsgegevens	van	haar	leden.	De	privacywetgeving	is	 ingrijpend	veranderd,	wij	doen	ons
best	om	aan	deze	wetgeving	te	voldoen.	Via	de	onderstaande	link	kunt	de	privacyverklaring	van
de	RBZD	inzien.	In	deze	Privacyverklaring	staat	hoe	de	RBZD	uw	persoonsgegevens	verwerkt
en	welke	maatregelen	zij	treft	om	deze	te	beschermen.	

Door	middel	van	deze	nieuwsbrief	zullen	wij	u	ook	in	de	toekomst	op	de	hoogte	houden	in	het
geval	van	wijzigingen	in	de	procedures.	Voor	vragen	kun	u	contact	opnemen	met	info@rbzd.nl		

Privacy	verklaring

Varen	met	de	reddingsbrigade?	Mee	naar	een	bewaking?	De	club	promoten?
Buiten	actief	zijn?	Op	pad	met	een	reddingsboot?	Mensen	leren	redden?
Kom	langs	op	een	oefenochtend	of	geef	je	op	via:
werkgroep@rbzd.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@rbzd.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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