Wat betekenen de vlaggen?
De oranje windzak:

Pas op met zwemmen!
De windzak wordt gehesen bij een aflandige wind en/
of stroming. Deze geeft aan dat het onveilig is om met
(opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan.

Tips voor zwemmen in open water

1.

3.

Leer zwemmen

Zwem waar
dit mag en waar
toezicht is

Zie je iemand in de problemen?

1.

Roep om
hulp

Gooi iets
wat blijft
drijven...

De gele vlag:

Pas op met zwemmen!
Deze vlag wordt gehesen als de condities van het
(zwem) water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden
en andere activiteiten op of in het water worden
afgeraden.

2.

Zwem nooit
alleen

De rode vlag:

Niet zwemmen!
Deze vlag wordt gehesen als de condities van het
(zwem) water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden
en andere activiteiten op of in het water worden ten
zeerste afgeraden.

De rood-gele vlag:

Lifeguards aanwezig!
Deze vlag geeft aan dat de reddingspost is
geopend en dat in het verzorgingsgebied van de
reddingsbrigade door gekwalificeerde lifeguards
toezicht wordt gehouden.

De zwart-wit geblokte vlag:

Watersportgebied!
Deze vlaggen geven een afgebakende
watersportzone aan. Zwemmen in het gebied
ertussen wordt ten zeerste afgeraden.

De vraagtekenvlag:

Er is een kind gevonden!
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2.

Ben je zelf in de problemen?

1.

2.

Raak niet in
paniek

Ga op je rug
drijven of gebruik
iets om op te drijven

3.

Roep of zwaai
om hulp

3.

Praat
iemand naar
de kant

...of
steek iets
uit wat kan
worden
gepakt

4.

Ga er nooit
zelf in!

Tips voor meer
veiligheid • Binnenwater

Gebruik geen
drijfmiddelen bij
aflandige wind.

Houd het
bootpad vrij.

Lees het
informatiebord.

Gooi afval in
de prullenbak.

Zoek af en toe de
schaduw op.

Smeer je
goed in
met zonnebrandcrème.

Spring niet van
bruggen af.

Pas op voor
watersporters.

Blijf altijd
bij kleine
kinderen.

Blijf voor
de ballenlijn.
Pas op voor
plotselinge
diepten.
Zwem nooit
alleen.

Let op de
(strand)
vlaggen.
Ken de
betekenis
ervan.

Let op: het water
kan koud zijn.
Doe uw kind een
06-polsbandje om.

Eet en drink
voldoende.

Zwem waar
lifeguards toezicht
houden.

Blijf uit de buurt
van waterplanten.

