
 

 

Open dag strandwacht 
 

 
 
 

 

Locatie: 
Reddingspost Maasvlakte 2 

Maasvlakteboulevard 45 
3199 KE Maasvlakte Rotterdam 

 

Datum: 
Zondag 2 Juli 2017 

 
Tijd: 

11:00 tot 17:00 
 

Ben jij 13 jaar of ouder en heb je interesse om een 

dagje te komen kijken meld je dan aan met het 
bijgevoegde inschrijfformulier. 

 
Je bent welkom samen met je ouders die ook deel 

kunnen nemen aan het programma. Kunnen je ouders 
er niet bij zijn dan halen we graag op en brengen we 

je weer thuis, geef dit aan op het formulier. 

 
Tijdens de open dag biedt de RRB jullie het actieve 

programma en de lunch kosteloos aan. 
 

Ps. Heb je wel interesse om lifeguard te worden bij de 

strandwacht maar kun je niet langs komen op de open 
dag, stuur dan een mail naar beveiligingen@rrb.nu 

De strandwacht van de RRB is opzoek naar enthousiaste 

Lifeguards. Graag nodigen wij jullie uit op zondag 2 Juli om 
te komen kijken bij onze bewakingspost op de Maasvlakte. 

 
Wij willen jullie graag laten zien en meemaken hoe de 

bewaking op het strand in z’n werk gaat, welke taken wij 

uitvoeren en natuurlijk hoe spectaculair onze acties kunnen 
zijn. Onze taak is nuttig en noodzakelijk maar vooral ook 

vol actie en erg leuk! 
 

In het zomerseizoen bewaakt de reddingsbrigade het 
strand van de Maasvlakte II van mei tot september. Wij 

hebben verschillende vaar- en voertuigen tot onze 

beschikking om de bezoekers een veilige dag aan het 
strand te bieden. 

 
Wij hebben jou nodig! Zonder jou redden we het niet! 
 



 

 

  



 

 

 

Inschrijfformulier 
 

 

 

Ik wil me graag aanmelden voor de open dag: 

 

Naam:         

 

Leeftijd:    

 

Email:          

 

Telefoon:         

 

 

Graag op de achterzijde de gezondheidsverklaring invullen en laten onderteken door je 

ouder/voogd. 

 

 

Mijn ouders/voogd komen de dag mee: Ja/Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Zo ja: 

 

Ze komen met 1/2 personen (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Naam:         

 

Naam:         

 

 

Zo nee: 

 

Ik heb vervoer naar de Maasvlakte nodig: Nee/alleen heen/alleen terug/heen en terug 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Mijn adres is 

 

Straat:           

 

Postcode/stad:           

 

 

Contact gegevens ouders/voogd (bij calamiteiten) 

 

 

Naam:           

 

 

Telefoonnummer:         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit aanmeld formulier inleveren voor 16 Juni.     

  



 

 

O R A N J E   G E Z O N D H E I D S V E R K L A R I N G  

ondergetekende  :   

vader / moeder / voogd / voogdes van de minderjarige  

naam  :   M / V 

geboorteplaats  :   

geboortedatum  :   -   -   

adres  :   

pc / plaats  :   

 

 

VERKLAART:  

Te willen deelnemen aan de strandbewaking op het  strand aan de Maasvlakte II voor het 

seizoen 2017, waarbij de regels van het strandwachtreglement zullen worden gehandhaafd. 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan 

de fysieke toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke 

hieronder zijn opgenomen. 

Ondergetekende verklaart jegens de Rotterdamse Reddingsbrigade het risico van het deelnemen aan de 

strandwacht te aanvaarden en de Rotterdamse Reddingsbrigade uitdrukkelijk van iedere 

aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen die 

voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s. 

 

Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening, in het bijzonder zwemmend 

redden.  

 

ALGEMEEN  

diabetes (suikerziekte) / breuken  

 

HART EN VAATAANDOENINGEN, aangeboren of later ontstaan:  

benauwdheid    

snelle vermoeidheid   Al of niet na inspanning  

hartkloppingen    

 

AANDOENINGEN VAN HET ADEMHALINGSSTELSEL  

astma / bronchitis  

 

AANDOENINGEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL  

duizeligheid / flauwtes / wegrakingen / epilepsie (vallende ziekte)  

 

AANDOENINGEN VAN HET GEHOOROORGAAN  

middenoorontstekingen / loop-oor / gat in het trommelvlies  

 

 

Vraag bij enige twijfel advies aan uw huisarts of behandelend specialist.  

Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.  

 

 -  -   

(datum) (handtekening) 
 


