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1. Inleiding 
 
Elf jaar geleden startte de KNRM met de 
strandbewaking op Terschelling. In die elf jaar 
zijn er diverse locaties bijgekomen waar de 
KNRM zelfstandig de strandbewaking uitvoert 
en zijn diverse samenwerkingen gestart met 
andere partijen om een kwalitatief goede 
strandbewaking in Nederland te realiseren.  
 
In dit evaluatieverslag vindt u informatie over 
het afgelopen bewakingsseizoen op Vlieland, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 
Ook treft u informatie aan over de 
Wassenaarse Reddingsbrigade waarmee de 
KNRM een samenwerking heeft. 
 
2020 is een bijzonder jaar geworden. COVID-
19 kreeg de wereld in zijn greep en daarmee 
ook het bewaken van de stranden. Veel 
Nederlanders bleven deze zomer in eigen 
land en dat was te merken op de stranden.  
 
Het is ook het jaar geworden waarin 
Nederland meerdere keren werd opgeschikt 
door verdrinkingen langs de Nederlandse 
kust. Met als zwarte dag zondag 9 augustus 
toen er op een dag vier personen verdronken.  
 
Ook de KNRM Lifeguards waren dit jaar betrokken bij een verdrinking. Op Ameland raakte op 
zaterdagavond 11 juli een Duits meisje vermist toen zij vanuit de zee de zonsondergang aan het bekijken 
was. Een grote zoekactie volgde. Zes dagen later werd haar lichaam een aantal kilometer uit de kust op zee 
teruggevonden. 
 
De gebeurtenissen hebben veel media-aandacht gekregen. De term “mui” en de gevaren die een 
muistroming kan veroorzaken zijn intussen bij veel Nederlanders bekend. Helaas is het alleen voor een 
gemiddelde strandbezoeker erg lastig om vanaf het strand een mui te herkennen. Hier ligt voor de toekomst 
een kans door betere informatievoorziening te creëren en preventief te handelen bij gevaarlijke situaties. 
 
De KNRM heeft intussen elf jaar ervaring met actieve zonebewaking en het “zwem tussen de vlaggen”. Bij 
deze manier van strandbewaking worden twee rood/gele vlaggen aan de waterlijn geplaatst waartussen de 
mensen worden verzocht om te zwemmen. Er staat minimaal één lifeguard aan de waterlijn die direct in actie 
kan komen als dit nodig is. Daarnaast zal er binnen de vlaggen nooit een mui zijn. Ontstaat er wel een mui, 
dan wordt de zwemzone verplaatst. Voor de strandbezoeker is het hierdoor direct duidelijk waar er onder 
toezicht van een lifeguard gezwommen kan worden en waar in ieder geval geen mui is. 
 
De KNRM heeft een instructievideo gemaakt met de uitleg over zonebewaking. Deze is te vinden via  
https://youtu.be/Hq1C0BA_6os 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Hq1C0BA_6os
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2. Samenvatting 
 
2020 het jaar dat we te maken kregen met COVID-19. Dit maakte de voorbereiding wel even anders. De 
selectiedagen konden nog in oude vorm plaatsvinden maar voor de opleidingen moesten de nodige 
maatregelen genomen worden en bleef lang onzeker op welke manier er opgeleid kon worden. Hierdoor is 
wel een start gemaakt met een gedeelte van de opleidingen online aan te bieden. In de enquête na afloop 
van het seizoen is aan de ervaren lifeguards gevraagd of ze verschil hebben gemerkt in het opleidingsniveau 
van de nieuwe lifeguards.  
 
De conclusie is dat het online aanbieden van de theorie voor de Beach Lifeguard-opleiding voldoende kennis 
heeft bijgebracht maar dat er wel een verschil was te merken ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de 
reddingwaterscooter- en 4x4-opleidingen zijn maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand zoveel 
mogelijk te behouden en lichamelijk contact waar mogelijk te voorkomen. Hiervoor is bijvoorbeeld vaker 
gebruik gemaakt van een oefenpop in plaats van een collega. Gelukkig heeft de opleidingsperiode niet tot 
besmettingen geleid. 
 
Een van de grootste zorgen voor het seizoen was dat een lifeguard besmet zou raken en daarmee het hele 
team zou aansteken waardoor alle lifeguards op een eiland in quarantaine zouden moeten. Dan was er een 
grote uitdaging ontstaan om voldoende nieuwe lifeguards naar het eiland te krijgen om dit op te vangen. Om 
dit risico te beperken is op elk eiland het team opgesplitst en over twee slaapaccommodaties verspreid. 
Daarnaast is zoveel mogelijk in vaste teams op het strand gewerkt. Dit alles om de kans zo klein mogelijk te 
maken dat bij een besmetting het volledige team besmet zou raken. De lifeguards werd gevraagd zich ook 
buiten werktijd zo goed mogelijk aan de landelijke regels te houden om besmetting te voorkomen.  
 
Gelukkig kunnen we terugkijken op een geslaagde zomer waarbij uiteindelijk niemand besmet is geraakt met 
COVID-19. Sterker nog, doordat er extra om de persoonlijke en elkaars gezondheid is gedacht hebben we 
zelfs minder uitval gehad door ziekte dan gebruikelijk.  
 
Dat corona de eilanden in zijn greep had, was helaas ook terug te zien in de voorbereiding van de 
strandposten. Op twee eilanden was het gewenste onderhoud aan de posten nog niet volledig afgerond en 
waren niet alle gebreken van het jaar ervoor hersteld. We zullen extra benadrukken dat dit voor volgend 
seizoen alsnog wordt opgepakt.  
 
Veel meer mensen gingen dit jaar in eigen land op vakantie. Ook troffen we het deze zomer met het weer. 
Het was daardoor druk op de eilanden. Echter hebben de eilanden een gelimiteerd aantal beschikbare 
bedden voor toeristen en konden de campings niet de normale bezettingsgraad hanteren waardoor het niet 
veel drukker was dan gemiddeld. Qua bezoekersaantallen op het strand was het een zomer vergelijkbaar 
met 2018. 
 
Langs de Hollandse kust was het daarentegen wel een stuk drukker, en zijn er helaas verschillende mensen 
verdronken. Met als zwarte dag zondag 9 augustus toen er op een dag vier personen zijn verdronken. Dit 
heeft veel media-aandacht voor muistromingen en de betekenis van de rode vlag opgeleverd. De KNRM 
heeft naar aanleiding van de verschillende media-uitingen een informatief filmpje gemaakt waarin uitleg 
wordt gegeven over de bewakingsmethode die zij op de Waddeneilanden toepassen.  
 
Het “zwem tussen de vlaggen” wordt nog niet in de 
rest van Nederland toegepast. Het grote voordeel van 
deze methode is dat je met minder mensen 
effectiever kan bewaken en dat het duidelijker is voor 
de strandbezoeker. Een muistroming is moeilijk te 
herkennen voor een strandbezoeker. Door met twee 
rood/gele vlaggen aan de waterlijn een zone te 
markeren waarbinnen geen mui is, kan elke 
strandbezoeker een bewuste keuze maken om op de 
veiligste plek het water in te gaan. De link van dit 
filmpje is: https://youtu.be/Hq1C0BA_6os 

https://youtu.be/Hq1C0BA_6os
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3. Preventie en toezicht ‘Zwem tussen de vlaggen’ 
 
Het bewakingsconcept van de KNRM is al elf jaar gebaseerd op zonebewaking door middel van rood/gele 
vlaggen aan de waterlijn. Langs de Nederlandse kust zorgen muien voor de meeste problemen bij 
zwemmers. Voor een ongetraind oog is het erg lastig een mui te herkennen waardoor al snel het risico 
ontstaat dat zwemmers te water gaan in een gebied waar zich een mui bevindt.  
 
KNRM Lifeguards worden getraind om muien te herkennen en kunnen door middel van het uitzetten van een 
zwemmersgebied aangeven op welke locatie zwemmers het beste het water in kunnen gaan. Binnen deze 
zwemzone is nooit een mui aanwezig. Ontstaat deze gedurende de dag, dan wordt de zone verplaatst. Op 
basis van een dagelijkse risico-inventarisatie bepalen lifeguards welke locatie het veiligst is voor badgasten 
zodat op die locatie een zwemvak uitgezet wordt. Binnen dit zwemvak houden lifeguards actief toezicht aan 
de waterlijn en worden conflicterende activiteiten als kite-, wind- en golfsurfen geweerd. Het zwemvak is 
beperkt in breedte om te kunnen garanderen dat een lifeguard binnen drie minuten bij het slachtoffer is.  

Om dit zwemvak nog beter onder de aandacht te brengen wordt bij de strandovergangen waar KNRM 
Lifeguards bewaken zo mogelijk een houten preventieboog geplaatst. Hiermee komt de informatie beter over 
en neemt de bekendheid met de betekenis van de vlaggen toe. Strandbezoekers hebben weinig oog voor de 
informatieborden die naast de strandopgang staan. Door de preventiebogen is de bekendheid van de 
vlaggen en het zwemvak toegenomen. Dit seizoen is er ook nog een film: https://youtu.be/Hq1C0BA_6os 
gemaakt die het ‘’zwem tussen de vlaggen’’ bewakingsconcept nog duidelijker uitlegt. 
 
Naast het markeren van het zwemmersgebied geven de lifeguards door middel van de vlaggen op de 
reddingpost aan hoe groot de risico’s voor de strandbezoekers zijn. Mochten de condities te gevaarlijk 
worden dan kunnen de lifeguards door middel van de rode vlag het strand sluiten. Met behulp van 
informatieborden, folders en persoonlijk contact zorgen de lifeguards dat de strandbezoeker voldoende 
wordt geïnformeerd over de op dat moment aanwezige risico’s. 
 
Het is gezien de benodigde personele inzet en financiële consequenties niet realistisch om kilometers strand 
preventief te bewaken. Daarom maakt de KNRM onderscheid in preventieve en repressieve strandbewaking. 
Komt iemand buiten het zwemvak in de problemen dan zullen lifeguards uiteraard assisteren, echter is dit 
meer van repressieve aard. Bij een dergelijke repressieve hulpverlening buiten een zwemvak kan een 
responstijd binnen drie minuten niet gegarandeerd worden. Het is aan een goed geïnformeerde 
strandbezoeker om een bewuste keuze te maken in de mate van bewaking die gewenst is. 
 
De KNRM Lifeguards benadrukken het advies dat iedereen tussen de rood/gele vlaggen (het zwemvak) de 
zee in gaat. Meer informatie voor een veilige stranddag is te vinden op: www.knrm.nl/strandinfo 
 
 
 

https://youtu.be/Hq1C0BA_6os
http://www.knrm.nl/strandinfo
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4. Werving, selectie van lifeguards  
 
Het feit dat een baan als lifeguard in Nederland niet het hele jaar door beoefend kan worden, maakt dat 
jaarlijks sprake is van veel verloop binnen de lifeguards. Ondanks dat we kunnen rekenen op veel 
terugkerende lifeguards, valt jaarlijks ongeveer eenderde van het medewerkersbestand af doordat ze een 
vaste baan vinden of kiezen voor een alternatieve tijdsbesteding in de zomer. 

4.1  Werving en selectie 
Om toch te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde lifeguards vinden voorafgaand aan het 
seizoen diverse wervingscampagnes plaats. Tevens worden selectiedagen georganiseerd waarin potentiële 
nieuwe lifeguards een uitgebreid selectieprogramma doorlopen. Hierin kijken we of ze geschikt zijn om als 
KNRM Lifeguard aan de slag te gaan. 
 
In de aanloop naar de werving zijn in overleg met de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving een aantal 
wijzigingen op touw gezet om de werving te verbeteren. Waar voorheen de inschrijvingen via AFAS Outsite 
liepen, is dit jaar gekozen voor een sterk vereenvoudigde procedure waarbij de nieuwe sollicitanten een 
informatiepakket konden aanvragen en zich aan konden melden voor een webinar waarin informatie over het 
seizoen werd gegeven. Wanneer ze geïnteresseerd waren konden ze zich inschreven via de website 
www.knrm.nl/lifeguard.  
 
De vacature volgens de oude sollicitatieprocedure is geopend in oktober. Half december was ook de nieuwe 
sollicitatieprocedure online. Vanaf dat moment draaiden de twee systemen naast elkaar. 
Vanaf half december is de vacature via diverse platformen onder de aandacht van potentiële sollicitanten 
gebracht. De website van de KNRM en ook social media zoals Facebook en Instagram speelden hier een 
belangrijke rol. Daarnaast is de vacature binnen het bestaande netwerk van KNRM-vrijwilligers en via via 
verspreid. 

4.2 200 nieuwe lifeguards 
Het streven was in 2020 om 200 nieuwe aanmeldingen te krijgen. De ervaring leert dat ongeveer de helft 
van het aantal nieuwe sollicitanten daadwerkelijk aanwezig is op een van de selectiedagen dus concreet zou 
dit 100 deelnemers aan de selectiedagen betekenen. Het daadwerkelijke aantal aanmeldingen viel 
voorafgaand aan de selectiedagen, ondanks de inspanningen ook dit jaar tegen. Uiteindelijk hebben zich 
161 nieuwe sollicitanten aangemeld voor een baan als lifeguard voorafgaand aan een van de twee 
selectiedagen. Na de selectiedagen hebben zich echter nog eens 109 sollicitanten gemeld waarmee het 
totaal aantal geïnteresseerden neerkwam op 270. 
 
Van de 192 sollicitanten hebben er uiteindelijk 55 zich afgemeld voor de functie. 40 personen waren 
uitgenodigd maar zijn niet gekomen. 35 sollicitanten hebben een individueel traject gevolgd in plaats van 
deelname aan de selectiedag. De verwachting is dat dit hoge uitvalpercentage deels te maken heeft met de 
uitbraak van het COVID-19-virus. Ten tijde van de tweede selectiedag zijn diverse maatregelen 
aangekondigd en was het twijfelachtig of deze door kon gaan.  

4.3 Selectiedagen 
Dit jaar is gekozen voor een selectiedag in Heerenveen 
(zestien deelnemers) en een selectiedag in Amsterdam 
(36 deelnemers). Amsterdam is de laatste jaren al een 
vaste locatie voor de selectiedag. De spreiding tussen 
een selectiedag in het westen en een selectiedag in 
Noord-Nederland is wenselijk, omdat blijkt dat hier veel 
van onze lifeguards vandaan komen. Tijdens de 
selectiedagen doorlopen de sollicitanten een zwemtest, 
een fitheidstest, een persoonlijk sollicitatiegesprek en 
een groepsopdracht. De zwemtest heeft een harde eis 
van 400 meter binnen acht minuten. Haalt de sollicitant 
deze niet dan wordt deze geen lifeguard. Op de 
overige onderdelen wordt de sollicitant beoordeeld.  
 

http://www.knrm.nl/lifeguard
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De uiteindelijke selectie vindt plaats op basis van het totaal aantal punten op de selectiedag in combinatie 
met de beschikbaarheid en of iemand in onze ogen past in het team van een van de vier eilanden. Waar we 
bijvoorbeeld rekening mee houden is een juiste mix van mannen en vrouwen, jong en oud en nieuwe 
lifeguards en lifeguards met enkele jaren ervaring. Dit is elk jaar een hele puzzel, zeker ook omdat we deze 
planning al eind maart proberen te maken en de beschikbaarheid van de kandidaten hierna wel eens 
verandert. We maken de planning zo vroeg in het seizoen omdat de lifeguards voorafgaand aan het seizoen 
worden opgeleid. De eerste opleidingen beginnen eind april.  

4.4  Nieuwe lifeguards 
Van de 52 kandidaten op de selectiedagen zijn in eerste instantie 28 kandidaten geschikt bevonden om als 
lifeguard aan de slag te gaan. 21 sollicitanten voldeden niet aan de gestelde criteria. Van deze 21 
sollicitanten hebben elf de zwemtest niet gehaald. Voor zes van deze sollicitanten gold dat de zwemtest het 
enige onderdeel betrof waar ze op zijn gezakt. Deze sollicitanten zouden geschikt zijn bevonden als ze 400 
meter binnen acht minuten hadden afgelegd. Hierop is besloten deze kandidaten de mogelijkheid te geven 
op een later moment de zwemtest te herkansen. Zodra zij aantoonden dat ze de gevraagde zwemtijd 
beheersen, konden ze alsnog geschikt worden bevonden en een plek bemachtigen in het rooster. Van de 
192 initiële sollicitanten zijn uiteindelijk dus 36 mensen geschikt bevonden. Op dit moment moeten dus meer 
dan vijf keer zoveel mensen solliciteren, dan dat we uiteindelijk als geschikte kandidaten nodig hebben. 
 
Het is na de selectiedagen niet direct 
gelukt het rooster volledig te vullen. 
Naast geschiktheid moeten de 
sollicitanten namelijk ook qua 
beschikbaarheid passen in het rooster. 
Hierop is besloten de sollicitaties na de 
selectiedagen door te laten lopen. 
Aangezien de COVID-19-maatregelen 
het organiseren van een extra 
selectiedag belemmerden is gekozen 
voor een persoonlijk traject voor iedere 
sollicitant bestaande uit een online 
sollicitatiegesprek en het aanleveren 
van een filmpje waarop te zien is dat de 
sollicitant de zwemtest beheerst. 
 
Van de lifeguards uit 2019 hebben er 
73 gesolliciteerd voor een baan in 
2020. Één van hen heeft zich weer 
afgemeld, één is afgewezen en één is 
in verband met beschikbaarheid op de 
reservelijst gekomen. In totaal zijn er 
dus 70 terugkerende lifeguards ingezet 
in 2020. 
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5. Opleidingen  
 

5.1  COVID-19 
Het voorjaar van 2020 was voor veel Nederlanders anders dan anders, zo ook voor de lifeguards. Waar de 
maanden april en mei normaliter in het teken staan van veel opleidingsactiviteiten voor het komende 
lifeguard-seizoen had COVID-19 dit jaar Nederland in zijn greep. De maatregelen die genomen zijn door de 
regering hebben belemmerd dat de opleidingen in de reguliere vorm doorgang konden vinden. Door snel te 
schakelen en andere instructievormen in te zetten is het desondanks toch mogelijk gebleken een groot 
gedeelte van de opleidingen in juni te organiseren. 

5.2  Beach Lifeguard-basisopleiding 
De beach lifeguard-basisopleiding vormt 
de basis voor alle KNRM Lifeguards. 
Iedere lifeguard werkzaam voor de 
KNRM dient in het bezit te zijn van een 
geldig en door de International Lifesaving 
Society (ILS) erkend beach lifeguard 
(BLG) diploma. Normaliter worden de 
lifeguards tijdens deze intensieve 
zesdaagse basisopleiding geschoold op 
het gebied van risico-management op het 
strand, EHBO en diverse 
reddingstechnieken in zee. In verband 
met de COVID-19-maatregelen is de 
contacttijd echter teruggebracht naar vier 
dagen. De theorie is uit de opleiding 
gehaald en aangeboden in e-learning 
modules. Door te werken in kleine 
groepjes met vaste buddyparen is gelukt 
alle nieuwe lifeguards op te leiden binnen 
de richtlijnen van het RIVM. 
 
De beach lifeguard-opleidingen worden gegeven door eigen KNRM-instructeurs. Gezien het vele aantal last-
minute-wijzigingen in de planning veroorzaakt door de COVID-19-situatie, zijn veel van de opleidingen 
gegeven door vaste medewerkers binnen de KNRM. De examinering van de lifeguard-opleidingen is extern 
belegd bij lifeguarding.nl. Zij zorgen als onafhankelijke partij voor de bewaking van het opleidingsniveau van 
alle KNRM Lifeguards. 
 
Één van de drie opleidingen is voor het eerst modulair aangeboden in IJmuiden. De deelnemers zijn 
gedurende twee weekenden op het kantoor van de KNRM opgeleid. Modulair opleiden heeft niet de 
voorkeur aangezien er een andere groepsdynamiek ontstaat wanneer de deelnemers gedurende langere tijd 
bijeen zijn. Door de beperkte opleidingsruimte in juni was dit echter de enige oplossing. Naast deze 
modulaire opleiding hebben twee BLG-basisopleidingen plaatsgevonden op Vlieland. Het feit dat het 
zwembad, de camping en het strand allen binnen loopafstand van elkaar liggen maakt Vlieland de ideale 
locatie voor deze opleiding. Daarnaast is het direct een kennismaking met één van de werklocaties van 
KNRM Lifeguards. Aangezien het sportcomplex nog grotendeels gesloten was vanwege de 
coronamaatregelen, heeft de camping diverse locaties beschikbaar gesteld voor de lifeguard opleidingen. 
Zonder deze ondersteuning was het niet mogelijk om de lifeguards op Vlieland op te leiden. Tijdens de BLG-
basisopleidingen zijn 24 lifeguards opgeleid, waarbij 21 deelnemers het examen met goed gevolg hebben 
afgelegd.  
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5.3  Beach Lifeguard-refresh-opleidingen 
Vanwege de COVID-19-situatie is door de certificerende instantie besloten om alle certificaten te verlengen 
tot na de zomer. Dit betekent dat alle terugkerende lifeguards sowieso een geldig lifeguard diploma zouden 
hebben. Dit heeft de druk om iedereen binnen een korte periode bij te scholen verlaagd. In de praktijk 
betekende het echter ook dat het diploma dan na de zomer zou verlopen en dus alsnog voor die tijd een 
herexamen georganiseerd moest worden. Hierop is besloten om alsnog bijscholingen en herexamens te 
organiseren voorafgaand aan het seizoen. De lifeguards die nog een langer geldig diploma hadden, hebben 
de keuze gehad of ze wilden bijscholen of enkel gebruikmaakten van de e-learning. 
 
Tijdens deze bijscholingsdagen is alle benodigde kennis die in de wintermaanden is weggezakt weer 
opgefrist. De refresh-opleidingen zijn gegeven vanuit het KNRM-kantoor in IJmuiden. Bij de lifeguards 
waarvan hun diploma dit jaar zou verlopen is tevens een examen afgenomen zodat zij hun diploma met 
wederom twee jaar kunnen verlengen. Dit jaar hebben 30 lifeguards deelgenomen aan een BLG-refresh-
opleiding en zijn twaalf lifeguards opgegaan voor het refresh-examen. Alle kandidaten hebben het 
herexamen succesvol afgelegd.  

5.4  4WD-rijopleiding 
Ook de 4WD-rijopleiding heeft doorgang kunnen vinden in de maand juni. Tijdens deze tweedaagse 
rijopleiding op Vlieland leren lifeguards de achterliggende kennis met betrekking tot het rijden op het strand 
met 4WD-voertuigen. Tevens wordt aandacht besteed aan de rijvaardigheid van de deelnemers, wordt 
geoefend in het rijden met een aanhanger en wordt stilgestaan bij het onderhoud van de voertuigen. Tijdens 
de opleiding wordt met drie verschillende auto’s gereden. Naast de Suzuki Jimny maakt de KNRM gebruik 
van de Mitsubishi L200. Deze pick-up wordt zowel als automaat als wel handgeschakeld ingezet. Dit 
voorjaar hebben drie rijopleidingen plaatsgevonden op Vlieland, waarmee in totaal twaalf nieuwe chauffeurs 
zijn opgeleid.  
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5.5  RWC-opleiding 
Ook voor de RWC-opleiding (Rescue Water Craft ofwel reddingwaterscooter) is een oplossing gevonden om 
toch op te kunnen leiden. Door ook hier te werken met vaste buddyparen, lange vizieren op de helmen te 
monteren, bepaalde technieken en enkel te oefenen met een oefenpop zijn diverse deelnemers opgeleid en 
bijgeschoold.  
 
De RWC-opleiding is een door de KNRM ontwikkelde opleiding voor het gebruik van een 
reddingwaterscooter. Ook de RWC-opleidingen worden intern door de KNRM aangeboden en dienen ter 
voorbereiding op het veilig werken met een reddingwaterscooter. De deelnemers leren tijdens deze opleiding 
de machine klaar te maken voor gebruik, veilig te varen, reddingtechnieken uit te voeren en de waterscooter 
te onderhouden na gebruik.  
 
Waar deze opleidingen de afgelopen jaren vaak zijn georganiseerd in samenwerking met de Katwijkse 
Reddingsbrigade is in 2020 besloten de opleidingen in IJmuiden te organiseren. Dit vanwege de COVID-19-
situatie. 
 
In 2020 zijn er twee basisopleidingen georganiseerd waarbij er elf nieuwe operators zijn opgeleid. Daarnaast 
was er ruimte voor drie bijscholingsdagen. Tijdens deze dagen hebben veertien terugkerende lifeguards 
getraind in het gebruik van de RWC, voorafgaand aan het seizoen.  

5.6  EHBO-training 
Vanwege de onzekerheid in het voorseizoen omtrent de COVID-19-situatie is besloten om in het seizoen 
geen EHBO-trainingen in te kopen. In plaats daarvan zijn er interne trainers beschikbaar gesteld aan de 
eilanden om toch diverse EHBO-vaardigheden te trainen. Voor 2021 moet gekeken worden naar een nieuwe 
invulling van de EHBO-trainingen in het seizoen. 
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5.7  Senior lifeguard-training 
De KNRM werkt met de functies ‘lifeguard’ en ‘senior lifeguard’. Na een of meerdere seizoenen gewerkt te 
hebben, kan een lifeguard worden geselecteerd om senior te worden. De senior lifeguard wordt vaak 
aangewezen als post-captain en heeft gedurende de dag de leiding over de reddingpost en is daarbij 
verantwoordelijk voor het coördineren van de hulpverleningen die er die dag plaatsvinden. 
 
Sinds 2016 wordt een specifieke senior-training georganiseerd voorafgaand aan het seizoen voor de senior 
lifeguards. In deze training is stilgestaan bij de verwachtingen vanuit de KNRM ten aanzien van senior 
lifeguards en krijgen de deelnemers de benodigde tools en vaardigheden aangereikt om deze functie goed 
te kunnen uitvoeren. Leidinggeven, omgaan met weerstand en feedback geven zijn thema’s die de revue 
passeren. Senior lifeguards die niet aan de trainingsdagen konden deelnemen, hebben een vervangende 
opdracht gemaakt om toch de benodigde kennis tot zich te nemen.  
 
In 2020 hebben twee senior-trainingen plaatsgevonden en hebben we achttien nieuwe senior lifeguards 
benoemd. 

5.8  Totaaloverzicht opleidingen 2020 
 

 

 

 

  

TOTAALOVERZICHT OPLEIDINGEN 2020 

Opleiding Deelnemers Geslaagden % Geslaagd 

Beach Lifeguard Basis 24 21 88% 

Beach Lifeguard Refreshdag 30 n.v.t. n.v.t. 

Beach Lifeguard Refreshexamen 12 12 100% 

RWC Basis 11 n.v.t. n.v.t. 

RWC Examen 13 11 85% 

RWC Refresh 14 n.v.t. n.v.t. 

RWC Instructeurs 0 n.v.t. n.v.t. 
 

4WD rijopleiding 12 n.v.t. n.v.t. 
 

Senior lifeguard training 18 n.v.t. n.v.t. 
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6. Bijzonderheden seizoen 2020 
 

6.1  Lifeguard-organisatie 
De lifeguard-organisatie bestaat uit de (senior) lifeguards 
daadwerkelijk op het strand, een lokale coördinator lifeguards op 
iedere werklocatie en Afdeling Lifeguards in op het KNRM-kantoor. 
De Afdeling Lifeguards bestaat uit twee personen die, ondersteund 
door de diverse afdelingen binnen de KNRM, de organisatie van de 
strandbewaking voor hun rekening nemen.  
 
Deze zomer heeft Peter Reimert, een van de twee vaste 
medewerkers na acht jaar trouwe dienst ontslag genomen bij de 
KNRM. Peter gaat als docent aan de slag voor het Hanze Instituut 
voor Sportstudies (HIS) in Groningen. Daarmee is de KNRM maar 
zeker ook de Afdeling Lifeguards een waardevolle kracht 
kwijtgeraakt die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het 
KNRM Lifeguard-product, de opleidingsstructuur en de 
procesbeschrijvingen van de lifeguards. De KNRM en haar 
lifeguards danken Peter voor zijn grote inzet de afgelopen jaren. 
 
Om dit gat op te vullen is sinds 1 augustus Willem de Vries tijdelijk 
werkzaam voor de Afdeling Lifeguards. Willem is 2,5 geleden 
gestopt binnen de Afdeling Lifeguards dus was snel weer op 
vlieghoogte om de afdeling te ondersteunen en het 
strandbewakingsseizoen goed af te maken.  
Dit najaar wordt er een vacature uitgezet om een nieuwe 
medewerker KNRM Lifeguards te werven. 
 
De maanden voorafgaand aan het seizoen vormen het hoogseizoen voor de organisatie op kantoor. Het 
opleiden van de lifeguards, het maken van de roosters en de contractuele vastlegging hiervan evenals de 
hele logistieke exercitie vragen om veel capaciteit. Ditzelfde geldt kort na het seizoen wanneer het materiaal 
weer retour gaat naar kantoor en de werkplaats en worden schoongemaakt, gecontroleerd, onderhouden en 
opgeslagen. Dit heeft ertoe geleid dat gekozen is voor ondersteuning vanuit een flexibele schil. Dit jaar is 
één medewerker tijdelijk extra aangenomen om te ondersteunen in deze drukke periodes. Dit blijkt een 
prettige en efficiënte manier om te zorgen voor voldoende capaciteit op de momenten dat het ook 
daadwerkelijk nodig is. 

6.2  Strategische koers 
In 2018 heeft de KNRM geconcludeerd dat de KNRM Lifeguards een waardevolle toevoeging zijn binnen de 
KNRM. Met de KNRM Lifeguards wordt bijgedragen aan het redden en helpen van mensen en het 
voorkomen van de verdrinkingsdood. Wel is de strategische keuze gemaakt dat de Afdeling Lifeguards 
kostendekkend moet optreden. In de nieuw vijfjarencontracten met de gemeentes Terschelling en Vlieland is 
rekening gehouden met deze wijziging. Op Terschelling heeft dit geleid tot een aangepast 
bewakingsconcept. Tijdens de afgelopen twee seizoenen is gebleken dat dit een grote impact heeft op de 
strandbewaking. Met name op drukke dagen in de bouwvak is de afname in bezetting problematisch. Dit 
najaar wordt weer in het overleg met de gemeente gesproken over mogelijke oplossingen.  

6.3  Uitdagingen communicatie-apparatuur 
De KNRM maakt voor haar communicatie op de stranden gebruik van NXDN. Een digitaal systeem waarop 
lifeguards door middel van portofoons en mobilofoons met elkaar kunnen communiceren. NXDN werkt met 
een zogenaamde “repeater” op een hoge plek (veelal de vuurtoren). Het signaal van een portofoon wordt 
naar de repeater gestuurd en deze herhaalt (verzendt) dit digitale signaal vervolgens in de wijde omgeving. 
Alle apparaten die uitluisteren op dit kanaal kunnen dit vervolgens ontvangen. 
 
Seizoen 2019 hadden de lifeguards op Vlieland en Ameland regelmatig last van een slechte verbinding. In 
de winter van 2019 is hier onderzoek naar gedaan en is er storing op de radiofrequentie ontdekt. Op Vlieland 
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bleek het demonteren en opnieuw monteren van de apparatuur in verband met het onderhoud aan de 
vuurtoren voor een probleem gezorgd te hebben. Dit jaar waren dan ook de problemen op Vlieland 
verholpen. Hierdoor was het signaal op mooie dagen dan weer zo goed dat de lifeguards op 
Schiermonnikoog de communicatie van Vlieland konden horen. Zij maken namelijk gebruik van dezelfde 
frequentie. Hiervoor wordt komende winter een oplossing gezocht. Ook voor de problemen op Ameland 
gaan we opnieuw verder met zoeken naar een oplossing.   

6.4  C2000 
Naast het NXDN-netwerk beschikken de lifeguards over C2000-portofoons. De NXDN-communicatie is 
bedoeld voor intern gebruik. Met de C2000 kunnen de lifeguards contact leggen met de rest van de 
hulpverleningsketen op het land. Zo komen de lifeguards via C2000 in contact met de regionale meldkamer 
van Noord-Nederland en kunnen ze gekoppeld worden aan eenheden van de ambulance, politie en 
brandweer ten tijde van een incident. De meldkamer is net als de Kustwacht een belangrijke partner voor de 
lifeguards als het gaat om het afhandelen van incidenten. Dagelijks melden de lifeguards zich bij de 
Kustwacht en de meldkamer in wanneer ze operationeel inzetbaar zijn op de post. Zo weten de meldkamers 
wie ze in kunnen zetten bij een incident. Dit inmelden gebeurt bij de Kustwacht automatisch. Bij de 
meldkamer verzenden de lifeguards hiervoor een statusbericht met de C2000.  
 
Dit jaar is gebleken dat niet alle centralisten op de meldkamer bekend zijn met de lifeguards op de eilanden. 
Daardoor wordt soms de optie om de lifeguards te betrekken bij een incident vergeten. In de evaluatie met 
de meldkamer zal aandacht worden gevraagd voor de bekendheid van de KNRM Lifeguards gedurende het 
zomerseizoen. 

6.5  Vandalisme 
Waar we in ons vorige evaluatiedocument 
helaas moesten berichten over vandalisme is 
gebleken dat we hier dit seizoen weer last van 
gehad hebben. Op Ameland heeft er op een 
nacht weer een slooptocht plaatsgevonden bij de 
strandovergang van Nes waarbij het nodig is 
gebleken om wederom een fiets door de voorruit 
van een lifeguard-voertuig te gooien. De KNRM 
heeft direct het reservevoertuig naar Ameland 
gebracht en binnen vijf dagen was de ruit weer 
hersteld maar de totale kosten van bijna € 800,- 
zijn helaas niet te verhalen op de dader.  
 
Op Vlieland heeft het vandalisme, dat het 
voornamelijk gericht had op de lifeguard-post 
nabij de camping, de grens bereikt. Ongeveer  
20 keer moest de werkdag begonnen worden 
met het opruimen van tegen de post kapot 
gegooid glas. Daarnaast zijn meerdere keren de 
rolluiken vernield, vonden de lifeguards op een 
ochtend de vlaggenmasten aan de waterlijn en 
hangt er bijna dagelijks een lucht van urine rond 
de post door het wildplassen in de nacht. De 
KNRM roept de gemeente Vlieland en de 
handhavers op het eiland op om komend 
seizoen actie te ondernemen om dergelijk 
gedrag te voorkomen. Op deze manier komt 
namelijk een veilige werksituatie ernstig in het 
gedrang. 
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7. Operationele statistieken 2020 
 

7.1 Postbezetting 
In 2020 zijn 89 lifeguards ingezet om de basisbezetting op de Waddeneilanden te kunnen garanderen. Dit 
zijn tien lifeguards meer dan afgelopen jaar. 43 van deze lifeguards hebben opgetreden in de functie senior 
lifeguard. Gezamenlijk waren de lifeguards goed voor ruim 14.000 gewerkte uren. Hiermee is de volledige 
dekking voor wat betreft de basisbezetting op het strand gerealiseerd en is er ook nog een week extra inzet 
op Wassenaar geweest om daar de postbezetting te ondersteunen. 

7.2 Risicovolle omstandigheden 
De onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal keren dat een rode of gele vlag is gehesen op de 
strandpost om badgasten te waarschuwen voor risicovolle omstandigheden. De gele vlag staat voor 
‘gevaarlijk zwemmen’ en wordt gehesen bij hevige stroming of grote golven. Tijdens een gele vlag wordt 
aangeraden niet verder te water te gaan dan kniediepte. De rode vlag betekent ‘zwemmen verboden’. Deze 
vlag wordt gehesen in het geval van een verslechterde waterkwaliteit, onweer of andere omstandigheden 
waarin het onverantwoord is het water in te gaan.  
 
Voor wat betreft het afgelopen seizoen is op Terschelling vaker de rode vlag gehesen dan in de jaren voor 
2019. Op Terschelling lijkt dit te maken te hebben met de vermindering van het aantal lifeguards op de post, 
waardoor ze tijdens een actie de rode vlag moeten hijsen vanwege beperkte capaciteit. We zien dit jaar een 
duidelijke toename van het aantal keren dat een gele vlag is gehesen. Dit lijkt te komen doordat er dit 
seizoen veel dagen zijn geweest waarbij door de combinatie van wind en getij er sterke stromingen 
ontstonden. Hierdoor was het moeilijker om zwemmers binnen de zwemzone te houden en daarmee te 
voorkomen dat baders in de buurt van een mui terecht kwamen. 
 

 

 

 

 Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog Totaal 
2020 (2 posten) (3 posten) (4 posten) (1 post)  

Seizoen* ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 
Rode vlag 5 2 4 13 14 9 11 17 12 5 3 6 34 36 31 
Gele vlag 22 14 20 50 29 36 57 42 57 12 9 11 141 94 124 
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7.3 Strandbezoekers 
Vanwege de diverse toegangswegen van het strand is het erg lastig een accurate inschatting te maken van 
het aantal strandbezoekers op een strand. Om die reden maken de lifeguards dagelijks een inschatting van 
het aantal strandbezoekers dat zich rondom de reddingpost bevindt. Op basis van onderstaande indicaties 
zijn de volgende verhoudingen gerapporteerd: 

• Rustig:   < 50 mensen op het strand 100 meter aan weerszijden van de post. 
• Matig:   50 - 100 mensen op het strand 100 meter aan weerszijden van de post. 
• Druk:   100 - 250 mensen op het strand 100 meter aan weerszijden van de post. 
• Erg druk:  > 250 mensen op het strand 100 meter aan weerszijden van de post. 

 

        

 
Uit bovenstaande figuren kan worden afgeleid dat 2020 qua aantal strandbezoekers weer lijkt op de zomer 
van 2018. Waar we afgelopen jaar een dipje zagen ten opzichte van het jaar ervoor, was het dit jaar duidelijk 
drukker dan gemiddeld over de afgelopen jaren.    
 

  

Strandbezoek Friese 
Waddeneilanden 2017

Rustig Matig Druk Erg druk

Strandbezoek Friese Waddeneilanden 2018

Rustig

Matig

Druk

Erg druk

Strandbezoek Friese Waddeneilanden 2017

Rustig

Matig

Druk

Erg druk

Strandbezoek Friese Waddeneilanden 2019

Rustig

Matig

Druk

Erg druk

Strandbezoek Friese Waddeneilanden 2020

Rustig

Matig

Druk

Erg druk

Strandbezoek Friese Waddeneilanden 2018

Rustig

Matig

Druk

Erg druk
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7.4 Hulpverleningen 
Het aantal keer dat lifeguards gedurende het seizoen optreden, wordt geregistreerd onder de noemer 
hulpverleningen. Hulpverleningen worden door lifeguards genoteerd in de dagrapporten. In het kader van 
deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine EHBO-gevallen. De scheiding tussen 
beide ligt bij het wel of niet inschakelen van professionele hulp. Zijn lifeguards zelf in staat om het slachtoffer 
te behandelen en is geen verdere actie noodzakelijk, dan spreken we van een klein EHBO-geval. Moet er 
een arts aan te pas komen, wordt de ambulance gebeld of komt een traumahelikopter het slachtoffer 
ophalen dan spreken we van een groot EHBO-geval.  
 
Gesproken wordt van een redding op het moment dat lifeguards door het slachtoffer of een omstander 
gevraagd worden te helpen of dat het aannemelijk is dat het slachtoffer daadwerkelijk hulp nodig heeft.  
Naar aanleiding van de rapportages en formulieren zijn onderstaande gegevens samengevat.  
 

 
*Aantallen zijn werkelijk gerapporteerde cijfers per seizoen. Rekening dient gehouden te worden met kortere dan wel 
langere bewakingsperiodes per seizoen per eiland. Tabel is zonder cijfers van Wassenaar. 
 

 
In zijn totaliteit genomen zijn de 
lifeguards in 2020 vaker repressief 
in actie gekomen. Waar we vorig 
seizoen een kleine dip zagen 
hebben de grotere hoeveelheden 
strandbezoekers ook tot meer 
acties geleid. Echter wanneer de 
cijfers met seizoen 2018 worden 
vergeleken, toen het ongeveer net 
zo druk was, zien we een duidelijke 
afname in het aantal kleine EHBO-
acties maar een toename in het 
aantal grote EHBO-gevallen. Een 
directe verklaring is hier niet voor te 
geven. Er ligt een mogelijk verband 
met het aantal keren dat een gele 
vlag is gehesen ten opzichte van 
2018. 
 
 
 
 
 

 EHBO Klein EHBO Groot Gevonden dier Redding 
acties Vermissing Totaal 

 
Locatie 

(aantal posten)* 
‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 

Vlieland (2) 48 64 54 2 3 1 2 4 3 5 0 3 1 4 8 58 75 69 

Terschelling (3) 220 185 303 21 9 17 4 4 12 6 9 7 12 8 13 263 215 340 

Ameland (4) 487 473 616 17 15 9 14 25 37 8 10 3 20 13 11 546 536 676 

Schiermonnikoog (1) 80 41 72 4 1 1 3 3 2 0 0 2 0 7 1 87 52 78 

Totaal 835 763 1045 44 28 28 23 36 54 19 19 15 33 32 33 954 878 116
3 
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Op gebied van kleine EHBO-gevallen is een toename te zien ten opzichte van 2019. Zoals gebruikelijk de 
afgelopen jaren werden de meeste EHBO-handelingen verricht met betrekking tot snijwonden. De toename 
in het aantal kleine EHBO-gevallen was te verwachten. Normaliter is dit cijfer te herleiden naar het 
strandbezoek. Neemt het strandbezoek toe, dan neemt meestal ook het aantal kleine EHBO-gevallen toe. 
Mogelijke verklaring dat dit cijfer voor Vlieland stabiel blijft is dat door de strandschoonmaak (door een 
zeefmachine) veel potentieel risico weggenomen wordt.   

 

*Aantallen zijn werkelijk gerapporteerde cijfers per seizoen. Rekening dient gehouden te worden met kortere dan wel 
langere bewakingsperiodes per seizoen per eiland. Cijfers zijn exclusief Wassenaar. 

7.5 Interne incidenten 
Gedurende seizoen 2020 hebben zich twee interne incidenten plaatsgevonden. Één incident was tijdens 
werktijd waarbij een lifeguard is uitgegleden op een natte trap. Het andere incident vond buiten werktijd 
plaats waarbij een lifeguard van de fiets is gevallen en hierbij met het hoofd op de grond is gevallen. Dit 
heeft er helaas toe geleid dat de desbetreffende lifeguard een aantal dagen niet inzetbaar was en de rest 
van het seizoen buiten werktijd voldoende rust moest nemen. Beide incidenten hebben niet voor blijvend 
letsel gezorgd.  
 

  

 Snijwond Insectenbeet Kwallenbeet Schaafwond Splinter Totaal EHBO Klein 
 

Seizoen* ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 ‘20 ‘19 ‘18 

Vlie. (2) 26 28 20 1 0 5 2 19 13 7 11 6 12 6 10 48 64 54 

Ters. (3) 100 58 128 14 17 26 40 80 90 29 24 24 37 6 35 220 185 303 

Ame. (4) 211 213 232 18 16 43 63 90 75 94 85 135 101 69 131 487 473 616 

Schier. (1) 56 19 28 5 4 10 1 8 4 10 3 19 8 7 11 80 41 72 

Totaal 318 318 408 38 37 84 106 197 182 140 123 184 158 88 187 835 763 1045 
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8. Vlieland  

 
Op Vlieland wordt er door de lifeguards op twee locaties bewaakt. Bij het Badhuys en bij kampeerterrein 
Stortemelk. Dit is ook de locatie waar de lifeguards overnachten. Net als vorig jaar is de functie van lokale 
coördinator lifeguards opgepakt door Niels Baltussen, die ook de KNRM ondersteund heeft tijdens de 
voorbereidingen van het seizoen en na de bewakingsperiode zorgt voor het winterklaar maken van de loods 
met lifeguardmateriaal.  

8.1  Bezetting  
Op Vlieland wordt het strand net als op Schiermonnikoog en Terschelling gedurende de gehele Nederlandse 
zomervakantieperiode bewaakt. Het seizoen is gestart op zaterdag 4 juli en heeft gelopen tot en met zondag 
30 augustus 2020. De basisbezetting is voor beide posten vastgesteld op drie lifeguards. Om de 
basisbezetting te vullen hebben zeventien verschillende lifeguards op Vlieland gewerkt afgelopen zomer. 

8.2  Incidenten 
Gedurende het seizoen is 22 keer een gele vlag gehesen vanwege gevaarlijke omstandigheden. De rode 
vlag is vijf keer gehesen. Dit is minder dan de jaren hiervoor.  
 
Het merendeel van de incidenten vond dit jaar, in tegenstelling tot vorig, jaar plaats bij post Badhuys. Dit 
komt door de grote toename in kitesurfers en kitesurflessen ten westen van het Badhuys. Surfschool 
Surfana heeft dit jaar de kitesurflessen van Paal 50 overgenomen en dit heeft ertoe geleid dat er veel meer 
kitesurf lessen zijn gegeven. De kiteschool beschikt niet over eigen reddingsmiddelen, en wanneer de wind 
evenwijdig aan de kust, tot iets aflandig is, kan een kitesurfer lastig zelfstandig terugkomen wanneer hij/zij 
achter de branding in de problemen komt. Hier zijn de lifeguards meerdere keren te water gegaan om een 
kitesurfer te helpen en is ook meerdere keren de KNRM-reddingboot gealarmeerd voor ondersteuning.  
 
Op 9 augustus werd de aandacht getrokken door verschillende badgasten ongeveer 50 meter oostelijk van 
het zwemmersgebied. Ter plaatse bleek een zwemmer in de problemen en was er al een strandbezoeker te 
hulp geschoten. Een lifeguard is te water gegaan en gezamenlijk is de vrouw naar de kant gebracht. Hier 
bleek zij kortademig te zijn en veel water binnen gekregen te hebben, daarom is besloten een ambulance te 
laten komen ter controle. Het ambulancepersoneel is naar de plek van het incident begeleid waarna 
uiteindelijk besloten is de MMT-helikopter op te roepen voor vervoer naar het ziekenhuis. De lifeguards 
hebben waar mogelijk deze hulpdiensten zo goed mogelijk ondersteund.  
Een dag later was de vrouw terug op het eiland en trakteerde zij de lifeguards op taart als blijk van haar 
waardering.  
 
Op 23 augustus kwam halverwege de middag de melding van een kitesurfer, dat een andere kitesurfer in de 
problemen was door een gescheurde kite. De lifeguards zijn direct in actie gekomen door langs de waterlijn 
in westelijke richting te lopen om de kitesurfer te lokaliseren. Via 112 was er al melding gemaakt waarop de 
Kustwacht het KNRM-reddingstation Vlieland alarmeerde. Zeven minuten later werd de kitesurfer in goede 



 
20│Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – Evaluatie KNRM Lifeguards 2020 

gezondheid op het strand aangetroffen door een van de lifeguards. Hierop is contact opgenomen met de 
Kustwacht en is de alarmering ingetrokken. De kitesurfer was verder in goede gezondheid en was op eigen 
kracht het water uitgekomen. 

8.3  Materieel  
Het KNRM-materiaal bestaande uit rescueboards en rescue tubes is dagelijks gebruikt bij het toezicht 
houden en is uitermate geschikt om mee te trainen. Doordat er op Vlieland niet de beschikking is over een 
4x4-voertuig, blijft de inzet beperkt tot het zwemmersgebied en een paar honderd meter naar links en rechts. 
Echter, Vlieland kent meer strandopgangen, die buiten deze paar honderd meter liggen. Ook op deze 
locaties bevinden zich veel mensen. Een 4x4-voertuig zou het repressieve inzetgebied van de lifeguards 
aanzienlijk vergroten.  

8.4  Reddingposten  
In de basis voldoen de reddingsposten op 
Vlieland. Post Stortemelk heeft nog geen 
goede stroomvoorziening en dit wordt 
intussen wel een steeds groter gemis.  
Helaas is het nog niet gelukt om de 
gebroken ruit te repareren en de 
opbergbox beter te bevestigen aan het 
bewakingspost. Door vandalisme zijn 
gedurende het seizoen opnieuw de 
rolluiken beschadigd waardoor deze 
onbruikbaar werden.   
 
De post op camping Stortemelk heeft al 
jaren gedurende de nachten wel eens last 
van vandalisme. Echter is het nog nooit zo 
erg geweest als dit seizoen. Ongeveer 20 
keer hebben de lifeguards melding 
gemaakt van kapot gegooid glas tegen het 
post, urine tegen de post, op de vlonders 
en op het zand rond de post, en 
vlaggenmasten die de volgende ochtend 
langs de waterlijn worden teruggevonden.  
 
De KNRM gaat deze winter in gesprek met de gemeente een oplossing te vinden voor dit probleem. Een 
aantal suggesties hiervoor zijn. 

1) De post in westelijke richting verplaatsen tot ongeveer 20 meter ten oosten van de Bolder opgang. 
Hierdoor is er meer sociale controle door andere strandbezoekers en is het voor de nachtploeg van 
de camping makkelijker om een oogje in het zeil te houden. 

2) De post uitrusten met een vaste stroomaansluiting door een grondkabel in te graven over het duin 
naar de camping. Op deze manier kunnen er spots met bewegingssensors geplaats worden die de 
omgeving rond het hokje verlichten wanneer mensen zich hier ophouden. 

3) De politie of een particuliere beveiliger laten patrouilleren tijdens nachten dat veel mensen verwacht 
worden (afgelopen zomer telden we soms wel 15 kampvuren). 

4) De opbergbox, en materialen die aan de post bevestigd zijn, met anti-diefstal schroeven te 
bevestigen zodat deze minder makkelijk los te maken zijn. 

Bijkomend voordeel van de post op deze locatie is dat hij in het midden tussen de twee strekdammen staat 
en daardoor beter gecentreerd t.o.v. de zwemmerszone. 
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8.5  Back to basic 
In verband met COVID-19 is de groep in twee ploegen verdeeld die apart sliepen en werkten. Hierdoor werd 
de kans op besmetting van het hele team verkleind. Gelukkig is uiteindelijk niemand besmet geraakt. De 
verbetering van de tenten die vorig jaar is doorgevoerd, blijft erg prettig. Het comfort dat de lifeguards 
geboden wordt is veel meer van deze tijd. Dit jaar is door de lifeguards en de LCL veel extra aandacht 
besteed aan hoe de tenten aan het eind van het seizoen werden achtergelaten. Dit is goed gegaan. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 EHBO-klein EHBO-groot Vermissing Redding Gevonden dier 

Post Badhuys 31 1 1 4 1 

Post Camping 17 1 0 1 1 

Totaal 48 2 1 5 2 

EHBO Vlieland 

Snijwond 26 

Insectenbeet 1 

Kwallenbeet 2 

Schaafwond 7 

Splinter 12 
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9. Terschelling 
 

 
Op Terschelling was het alweer het elfde jaar dat de KNRM de strandbewaking verzorgt. Er wordt op drie 
locaties toezicht gehouden op de strandbezoekers. Bij West aan Zee, Midsland en Formerum. Sinds de start 
is Peter van de Linde de lokale coördinator voor de lifeguards. 

9.1  Bezetting 
De strandbewaking begon op Terschelling op zaterdag 4 juli en liep t/m zondag 30 augustus. Echter op 
woensdag 26 augustus was er zoveel verhoging in de waterstand, in combinatie met een sterke westenwind, 
dat de gemeente toen heeft moeten beslissen om de lifeguardposten eerder van het strand te halen. Dit om 
te voorkomen dat het hoge water, het zand onder de posten zou wegspoelen waardoor deze zouden kunnen 
kantelen. Vandaar dat de laatste dagen de auto als mobiele post heeft gefungeerd om toch tot het einde van 
de zomervakantie toezicht te kunnen houden op mogelijke zwemmers.   
 
De basisbezetting is sinds vorig jaar vier lifeguards op West aan Zee en op de twee andere locaties drie 
lifeguards per post. Op de drukste dagen zijn er extra lifeguards ingezet omdat drie personen op een post 
dan echt te weinig is gebleken. De lifeguards zijn niet blij met deze situatie en zouden graag zien dat we 
teruggaan naar een basisbezetting van vier lifeguards per post. 
In totaal hebben er 29 verschillende lifeguards op Terschelling gewerkt afgelopen zomer. 

9.2  Voorzieningen  
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. In overleg is besloten om de groep op te delen in twee 
groepen zodat bij een eventuele COVID-19-uitbraak het risico kleiner zou zijn dat het hele team besmet zou 
raken. Hierdoor zijn de lifeguards die op Paal 8 werkten, gehuisvest in voormalige zeevaartschoolcampus. 
Helaas kon hier niet gekookt worden en was de oplossing die hier in eerste instantie voor bedacht was niet 
werkbaar. Hier is aan het begin van het seizoen actie op ondernomen om een werkbare situatie te creëren. 
Het niet meer als een groep samen in een accommodatie zitten heeft zijn uitwerking gehad op het 
groepsgevoel. We hopen dan ook van harte dat we volgend seizoen weer op de oude manier verder kunnen.  

9.3  Incidenten 
Het aantal kleine EHBO-incidenten op Terschelling ligt iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. 
Het zijn er wel meer dan afgelopen jaar maar zeker niet zoveel als in 2018, welk jaar qua 
bezoekersaantallen vergelijkbaar was. Het aantal grote EHBO-incidenten is wel toegenomen in 2020. Deze 
vonden voornamelijk plaats bij Midsland en Formerum.  
 
Het aantal reddingsacties zit ook net onder het gemiddelde. Bijna alle reddingsacties vonden plaats buiten 
de bewaakte zwemzones. Dit zijn wel precies de situaties dat je graag de vierde lifeguard op de post wil 
hebben. Eén reddingsactie heeft plaatsgevonden op Paal 8, de andere acties op Midsland of Formerum. 
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Op 11 juli kwam een 12-jarig meisje buiten de gemarkeerde zwemzone bij Formerum in een mui terecht. 
Drie badgasten sprongen haar te hulp maar waren niet meer in staat om op eigen kracht terug te komen. 
Lifeguards zijn met rescueboard te water gegaan en hebben de vier personen terug naar het strand 
gebracht. Daar is ter controle een ambulance opgeroepen omdat er tekenen van onderkoeling waren en er 
mogelijk water was ingeademd. 
 
Op 20 juli nam de Brandaris contact op met de lifeguards op post Paal 8. Zij zagen ten oosten van de post 
een zeilbootje dat mogelijk in de problemen was. Of de lifeguards even polshoogte wilde nemen. Daarop is 
de reddingwaterscooter gelanceerd en naar het zeiljacht gevaren. Aangekomen gaven de eigenaren aan 
inderdaad motorproblemen te hebben maar dat zij zonder hulp op hun zeilen verder konden varen. Dit is 
teruggekoppeld aan de Brandaris die ze verder in de gaten zou blijven houden.  
 

 
De rode vlag werd op Terschelling in totaal dertien keer gehesen 
vanwege zeer gevaarlijke zeecondities of situaties waarin de 
lifeguards de veiligheid niet konden waarborgen vanwege de inzet bij 
incidenten. De gele vlag is in totaal 50 keer gehesen vanwege 
gevaarlijk zwemmen. In 2019 hing de gele vlag 30 keer dus hier is 
wel een duidelijke toename waarneembaar. In de meeste gevallen 
was een sterke laterale stroming (eb/vloed-stroming) de 
voornaamste reden om de gele vlag te hijsen. Het aantal keren dat 
er rood gehesen is, is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen was het een 
toename die gekoppeld werd aan de veranderde postbezetting op 
Midsland en Formerum, die ertoe leidt dat bij een actie sneller de 
rode vlag gehesen moet worden omdat alle lifeguards nodig zijn voor 
de reddingsactie en er daardoor geen toezicht meer is op de 
zwemzone.  

9.4  Materieel  
Op Terschelling wordt gebruik gemaakt van twee voertuigen en twee reddingwaterscooters. De Mitsubishi 
L200 had in het begin van het seizoen een defecte startmotor welke op het eiland vervangen kon worden. 
Hiervoor is de reserveauto een week op het eiland geweest. De Suzuki Jimny heeft geen problemen gehad.  
Helaas zijn er twee reddingwaterscooters (RW’s) stuk gegaan in het seizoen met waarschijnlijk hetzelfde 
probleem. Er is door de LCL en de afdeling lifeguards van de KNRM snel geschakeld om een vervangende 
RWC binnen 48 uur op het eiland te krijgen. Ook is direct nog een RWC naar het eiland gestuurd om een 
volgend mankement nog sneller op te vangen. De KNRM gaat met Yamaha Europa uitzoeken hoe dit 
probleem is ontstaan, en wat er moet gebeuren om dit te voorkomen bij de andere RWC’s.    
 
De posten op Terschelling functioneren nog steeds naar behoren. Door de leeftijd beginnen ze optisch wel 
veel last van roest te krijgen. Dit is een mogelijk aandachtspunt voor de gemeente om deze winter aan te 
pakken, en zo de levensduur van de posten te verlengen. 
 

 

Terschelling EHBO-klein EHBO-groot Vermissing Redding Gevonden dier 

Paal 8 61 4 2 1 2 

Midsland 85 9 4 2 0 

Formerum 74 8 6 3 2 

Totaal 220 21 12 6 4 

EHBO Terschelling 

Snijwond 100 

Insectenbeet 14 

Kwallenbeet 40 

Schaafwond 29 

Splinter 37 
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10. Ameland  

 
Op Ameland vindt strandbewaking plaats op de stranden van Hollum, Ballum, Nes en Buren. Op alle locaties 
zetten de lifeguards een zwemmersgebied uit en wordt actief toezicht gehouden aan de waterlijn. De 
bewaking vond dagelijks plaats van 10:00 tot 18:00 uur. In het voorseizoen werd bewaakt op vrijdag, 
zaterdag en zondag. In het hoogseizoen zijn de lifeguards dagelijks aanwezig geweest. Dit jaar was Theo 
Nobel, oud beroepsschipper van KNRM-reddingstation Ballumerbocht voor het eerst de lokale coördinator 
voor de lifeguards. Uit de evaluaties blijkt dat de lifeguards erg positief zijn over Theo’s eerste jaar als LCL.  

10.1 Bezetting 
Op 19 juni is op Ameland de bewaking gestart in de weekenden. De lifeguards reizen voor de weekenden op 
donderdag naar Ameland om vanaf vrijdag de strandbewaking uit te voeren. Zondag nemen de lifeguards na 
werktijd weer de boot richting vaste wal. In de periode van 4 juli tot en met 30 augustus waren de lifeguards 
permanent op het eiland. De resterende twee weekenden tot en met 13 september zijn wederom bewaakt.  
 
Op Ameland zijn drie hoofdposten te vinden. Deze hoofdposten zijn te vinden op de stranden bij Hollum, Nes 
en Buren. Vanuit de hoofdposten wordt dagelijks bemanning geleverd voor de bezetting van post Ballum. 
Hier wordt door twee lifeguards het strand bewaakt. Dit jaar is dit alleen vanuit post Nes gebeurd, om het 
risico van besmetting tussen posten zo klein mogelijk te houden. Op elke bewakingsdag zijn er minimaal elf 
lifeguards aan het werk geweest. Op de drukste dagen werd er een vierde lifeguard per post ingezet. Om 
deze inzet te kunnen garanderen zijn afgelopen zomer 42 lifeguards werkzaam geweest op Ameland.  

10.2 Voorzieningen  
Drie van de vier KNRM Lifeguard-posten op Ameland doen, in tegenstelling tot de lifeguard-posten op de 
andere eilanden, ook dienst als verblijflocatie voor lifeguards gedurende het seizoen. In de reddingpost 
bevinden zich twee slaapverblijven waar de heren en dames lifeguards gescheiden van elkaar kunnen 
overnachten. Naast de slaapvertrekken is de reddingpost uitgerust met openbare toiletvoorzieningen, een 
aparte EHBO-ruimte en een goede verhoogde uitkijkruimte met balkon. De charme van het wonen op het 
strand wordt door de lifeguards als een groot pluspunt gezien.  
 
De gemeente heeft dit jaar de posten bij Nes en Buren vervangen door nieuwe posten. Deze zijn 
grotendeels gelijk aan de oude posten. Vooruitgang is met name geboekt door het creëren van een extra 
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deur op de begane grond, waarmee een mogelijkheid ontstaat om de post aan de slaapgelegenheid te 
koppelen. Dit zal echter nog enkele aanpassingen vergen. Bij aanvang van het seizoen waren de posten nog 
niet helemaal gereed en aangesloten. De posten voldoen goed en de nieuwe kookgelegenheid is een grote 
verbetering. Op post Ballum ontbreekt een verhoogde uitzichtruimte met zicht op de waterlijn, dit is een 
nadeel van deze post. De technische staat van de constructie van deze post, maakt dat deze niet meer 
geschikt is als werkruimte. 

10.3 Incidenten 
Op 27 juni trok er in de ochtend een flinke onweersbui over Ameland. Bij post Nes stond een 63-jarige man 
vanaf een zandbank te vissen. Toen de rode vlag gehesen werd en de zwemzone gesloten zagen de 
lifeguards dat de visser ingesloten was door een zwin. Hierop is direct actie ondernomen en is de man van 
de zandbank gehaald. De lifeguards hebben op de post veilig onderdak aan de man geboden totdat de 
onweersbui voorbij was waarna de man terug naar huis is gegaan. 
 
10 juli 14:47 uur zien de lifeguards van post Buren een vrouw vanuit het water zwaaien. Hierop ging de 
lifeguard aan de waterlijn met rescueboard te water en heeft de vrouw en zoontje naar de kant gebracht.  
Achteraf bleek dat ze met zijn drieën in de branding aan het spelen waren met een bodyboard. Toen de 
vrouw iets dieper ging, raakte ze het contact met de bodem kwijt en kan niet meer aan de kant komen. Haar 
kinderen zijn met het bodyboard haar kant op gezwommen om te helpen. Helaas lukte het toen nog steeds 
niet en is ze om hulp gaan zwaaien. 
 
Zaterdag 11 juli gaat om 22:35 uur de pieper met de melding: zwemmer in de problemen prio 1. Dit bericht 
was voor de reddingbootbemanning van het KNRM-reddingstation maar de lifeguards ontvangen deze ook. 
Een aantal lifeguards was nog op de post aanwezig en heeft direct aangeboden om mee te helpen. De 
andere lifeguards op het eiland zijn op de hoogte gebracht en die zijn daarop allemaal teruggekomen naar 
het strand om te helpen.  
 
Bij zonsondergang zijn twee zusjes te water gegaan om vanuit het water de ondergaande zon te zien. Op 
enig moment raakte de vader zijn dochters uit het oog en is te water gegaan om ze terug te halen. Een van 
de meisjes is zelfstandig teruggekomen maar haar zus is niet meer gevonden door de vader. Daarop is 
alarm geslagen en is een grote zoekactie op gang gezet.  
 
Er is een tijdelijke communicatiepost opgericht om de actie te coördineren. Er is tot 03:00 uur op het strand 
en in het water gezocht door verschillende varende en rijdende eenheden. Toen is besloten de zoekactie om 
te zetten naar een bergingsactie waarbij de politie de coördinerende partij werd. De lifeguards hebben 
aangegeven de volgende dag hiervoor niet beschikbaar te zijn omdat er weer gefocust moest worden op de 
strandbewaking. 
 
In de dagen na de vermissing is er met man en macht gezocht om haar terug te vinden. Ook de lifeguards 
hebben hieraan bijgedragen. Uiteindelijk werd op vrijdag 17 juli in de buurt het boorplatform voor de kust van 
Ameland het meisje teruggevonden. De KNRM heeft het lichaam terug aan de wal gebracht waardoor voor 
de familie in deze zware tijd, een periode van onzekerheid afgesloten kon worden, en op een waardige 
manier afscheid kon worden genomen. 
 
Deze gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt op de betrokken lifeguards. Zeker de dagen na de vermissing 
dat ze nog niet teruggevonden was, waren de lifeguards er de hele dag mee bezig, wanneer je werk het 
uitkijken over de zee is, en je weet dat daar nog iemand vermist is. 
 
Vanuit het kantoor van de KNRM, de LCL, de plaatselijke commissie maar ook de andere hulpdiensten is er 
tijdens maar ook in de dagen na dit incident goed contact geweest. Er is ruimte geboden om te praten over 
de persoonlijke ervaringen en wat dit met iedereen doet.  
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De rode vlag werd in 2020 in totaal elf keer gehesen vanwege zeer 
gevaarlijke zeecondities of onweer. De gele vlag werd 57 keer 
gehesen vanwege gevaarlijk zwemmen. Mensen werden bij de gele 
vlag geadviseerd niet dieper dan de knieën de zee in te gaan. 
 
Vorig jaar zagen we een duidelijke afname in het aantal kleine EHBO-
incidenten. Dit verschil kwam vooral door de locatie Hollum. Dit aantal 
lijkt te stabiliseren en is zelf op Hollum nog iets verder afgenomen. Op 
post Nes zien we juist een stijgende lijn in dit aantal. Dit komt 
voornamelijk door een grote toename in het aantal ‘’splinters’’ en 
‘’snijwonden’’. 
 
 

10.4 Vandalisme 
Op Ameland zijn de lifeguards dit seizoen helaas opnieuw slachtoffer geworden van vandalisme. Voor de 
tweede keer is er een voorruit van een van de lifeguard voertuigen ingegooid. De auto moest buiten dienst 
gesteld worden en het reservevoertuig is meteen naar Ameland gebracht. Er is aangifte gedaan maar tot op 
heden is de dader niet bekend.  

10.5 Weekenden laagseizoen 
Dit seizoen was de beschikbaarheid van de lifeguards wat gunstiger voor de weekenden in het laagseizoen. 
De reiskosten blijven wel een punt van aandacht voor deze weekenden. Er moeten toch vier keer elf mensen 
naar het eiland, die verspreid over het hele land wonen. En dit steeds maar voor drie bewakingsdagen. In 
het laatste weekend wordt naast het toezichthouden de post en het materiaal zo veel mogelijk winterklaar 
gemaakt. Materialen die op het eiland kunnen blijven worden netjes opgeborgen. Inventarislijsten worden 
ingevuld zodat materiaal kan worden aangevuld of vervangen voor de start van volgend seizoen, en 
materiaal dat onderhoud nodig heeft wordt terug naar IJmuiden gebracht. Zo stonden op 13 september om 
19:00 uur vijf auto’s vol met spullen en vier reddingwaterscooters te wachten op de boot terug naar de wal. 

10.6 NXDN-communicatie 
Zoals eerder benoemd ondervinden we op Ameland nog 
steeds storing op het NXDN-netwerk. Dit is vooral het geval op 
de posten van Nes en Buren. Met name achter de paviljoens 
was de ontvangst slecht waardoor boodschappen niet of slecht 
overkwamen. Deze winter zal opnieuw actie ondernomen 
worden om dit voor volgend seizoen te verbeteren.  

  

Ameland EHBO-klein EHBO-groot Vermissing Redding Gevonden dier 

Buren 139 8 7 5 5 

Nes 187 1 9 3 2 

Hollum 124 7 4 0 4 

Ballum 37 1 0 0 3 

Totaal 487 17 20 8 14 

EHBO Ameland 

Snijwond 211 

Insectenbeet 18 

Kwallenbeet 63 

Schaafwond 94 

Splinter 101 
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11. Schiermonnikoog 

 
KNRM Lifeguards zijn gedurende een periode van acht weken actief geweest op Schiermonnikoog. Vanaf 
zaterdag 4 juli waren dagelijks lifeguards aanwezig op het strand voor strandpaviljoen De Marlijn. Het 
seizoen eindigde net als op Vlieland en Terschelling op zondag 30 augustus. De LCL-rol is dit jaar weer 
ingevuld door Gert-Jan Klontje, de oud-beroepsschipper van het KNRM-reddingstation. Het hebben van een 
lokale contactpersoon blijft erg wenselijk voor de lifeguards. De lokale kennis, ervaring en contacten op het 
eiland zijn van grote waarde.  

11.1 Bezetting 
Strandpost De Marlijn heeft gedurende het gehele seizoen een bezetting van drie lifeguards gehad. 
Lifeguards zijn dagelijks actief geweest van 10:00 uur tot 18:00 uur. Om het rooster volledig te vullen zijn in 
totaal elf lifeguards op het eiland werkzaam geweest. Dit seizoen waren er vanaf het begin wel weer 
terugkerende lifeguards binnen het team wat de opstart van het seizoen ten goede kwam.  

11.2 Voorzieningen  
De gemeente Schiermonnikoog heeft ervoor gezorgd dat de lifeguards dit jaar over een nieuwe 
bewakingspost konden beschikken. Op de eerste werkdag moest deze nog ingericht worden en voorzien 
van de laatste kleine dingetjes maar daarna was de post volledig operationeel. En wat een verbetering. De 
gemeente heeft hiermee echt een kwaliteitsslag gemaakt voor de lifeguards. De post geeft veel beter uitzicht 
over het strand door de drie grote ramen. Het is een stuk ruimer zodat er nu beter binnen EHBO-
handelingen kunnen plaatsvinden. De post is voorzien van een powerwall en zonnepanelen zodat er de 
beschikking is over stroom. Nu kan de koelkast aanblijven en ook alle (communicatie-) apparatuur 
opgeladen worden. De stroomvoorziening heeft twee keer storing gegeven. Eén keer doordat er water in een 
verlengsnoer was gelopen en één keer omdat vergeten was de switch van de zonnepanelen op ‘’aan’’ te 
zetten. Op dinsdag 7 juli vond de officiële overdracht van de sleutel plaats tussen burgemeester Ineke van 
Gent en Jacob Tas, de directeur van de KNRM. 
 
De samenwerking met restaurant De Marlijn was als altijd heel goed. Ook de overnachtingen op De 
Oorsprong zijn weer goed bevallen. De Oorsprong had dit jaar een extra ruimte beschikbaar gesteld zodat 
de lifeguards gescheiden konden slapen om de kans op mogelijke verspreiding van COVID-19 kleiner te 
maken om te voorkomen dat het hele team zou kunnen uitvallen. 
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11.3 Incidenten 
Het strand bij De Marlijn is vanwege de lange ondiepte redelijk veilig. Er is zeer beperkt sprake van 
muivorming en de bezoekers in het water kunnen lang staan. Incidenten in het water komen dan ook relatief 
weinig voor. De inzetten van de lifeguards vinden met name plaats op het strand. Opvallend is dit jaar de 
toename in het aantal ‘’snijwonden’’. In 2018 waren dit er 28, in 2019 waren dit er negentien, en dit jaar 56. 
Het gaat hierbij vooral om snijwonden die ontstaan door schelpen waar de strandbezoekers op gaan staan.  
 
Leuk om te vermelden is dat ondanks dat het drukker was op het strand, er dit jaar niet een keer een kind 
vermist was waar de lifeguards naar hebben moeten zoeken. Compliment aan alle ouders! Het voertuig van 
de lifeguards is meerdere keren gebruikt om mindervaliden van en naar de strandovergang te brengen. Een 
service die de lifeguards graag uitvoeren, wanneer het werk het toelaat.  
 

 
 
 
 
In verband met gevaarlijke weersomstandigheden is tijdens het 
zomerseizoen twaalf keer de gele vlag gehesen. Tevens is vijf 
keer de rode vlag gehesen omdat de omstandigheden te 
gevaarlijk waren om het water in te gaan. In de meeste gevallen 
was dreigend onweer de aanleiding hiervoor.  
 
Het was deze zomer een stuk drukker dan afgelopen jaar maar dit 
is niet terug te zien in het aantal reddingsacties en vermissingen. 
 
 
 

11.4 Materieel 
Lifeguards beschikken over een 4WD-
voertuig. Hiermee vergroten we het 
inzetgebied van de lifeguards 
aanzienlijk. Dit jaar was de 
communicatie-apparatuur niet in orde. 
De vaste communicatieset bleek aan 
het begin van het seizoen niet 
geleverd te zijn. Dit gaf problemen 
doordat de nieuwe post veel beter 
geïsoleerd was en daardoor het 
signaal van de portofoons niet 
voldoende doordrong. De vaste 
communicatieset maakt gebruik van 
een losse antenne die buiten de post 
geplaats wordt. Helaas is het niet 
gelukt hier tijdens het seizoen een 
oplossing voor te regelen. De KNRM  
gaat dit deze winter in orde maken,  
zodat dit volgend seizoen is opgelost.  
 

  

Schiermonnikoog EHBO-klein EHBO-groot Vermissing Redding Gevonden dier 

De Marlijn 80 4 0 0 3 

EHBO Schiermonnikoog 

Snijwond 56 

Insectenbeet 5 

Kwallenbeet 1 

Schaafwond 10 

Splinter 8 
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12. Wassenaar  

 
De Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) organiseert sinds 1931 de strandbewaking aan de Wassenaarse 
Slag. Sinds 2013 doet zij dit volgens het bewakingsconcept van KNRM Lifeguards, waarbij een intensieve 
samenwerking met de KNRM werd vormgegeven. De strandbewaking en de organisatie eromheen wordt 
ingevuld door uitsluitend vrijwilligers. In Wassenaar vult de strandcommissie de taak van lokale coördinator 
gezamenlijk in.   

12.1 Locatie 
De kuststrook van Wassenaar is met 9 kilometer een van de langste stranden van Nederland. Het 
Wassenaarse strand heeft twee opgangen, te weten de Wassenaarse Slag en de Meijendelse Slag. De 
WRB heeft een strandpost aan de Wassenaarse Slag, het drukbezochtste gedeelte van het strand. Hier 
wordt gedurende het seizoen dagelijks een zwemmersgebied gemarkeerd. Met vakantiepark Duinrell direct 
aan de duinrand, trekt de Wassenaarse Slag jaarlijks veel (Duitse en Engelse) toeristen aan. De bewaakte 
zwemmersgebieden geven de badgasten bij het oplopen van het strand direct een duidelijk beeld van de 
veiligste plek in zee. Op de Meijendelse Slag is geen bewaking middels een zwemmersgebied. Op drukke 
dagen kan hier wel een extra locatie worden ingericht om toezicht te houden. De WRB reageert op 
incidenten langs de gehele Wassenaarse kuststrook. Hiertoe heeft zij een first-responder-taak vanuit de 
Veiligheidsregio Haaglanden.   

12.2 Samenwerkingsvorm 
In 2013 is een formele samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de KNRM en de WRB. In deze 
samenwerkingsovereenkomst staat beschreven dat de KNRM ondersteuning biedt op het gebied van 
opleidingen, materieel en operationele ondersteuning. De WRB op haar beurt zorgt voor een gegarandeerde 
uitvoering van strandbewaking volgens de daarvoor opgestelde kwaliteitseisen. De eindverantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit en uitvoering van de strandbewaking ligt bij de WRB en haar bestuur.  
 
Het feit dat de WRB de invulling van de strandbewaking 
volledig invult met vrijwillige krachten is 
bewonderingswaardig. De KNRM ziet als geen ander de 
meerwaarde van vrijwilligers, maar is tevens 
ervaringsdeskundige als het gaat om de uitdagingen bij de 
inzet van vrijwilligers. Met name het vinden van voldoende 
bekwame vrijwilligers kan een uitdaging zijn. Zo blijkt het 
ook op Wassenaar al jaren lastig om het volledige rooster 
gevuld te krijgen met vrijwilligers. De KNRM is in gesprek 
met het nieuwe bestuur om te kijken welke maatregelen 
hierop getroffen moeten worden.  
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12.3 Inzet / kwaliteit van de lifeguards    
De WRB kijkt terug op een goed strandseizoen, waarin de post vrijwel alle geplande dagen open is geweest. 
2020 was een mooi strandseizoen met veel warme dagen en veel strandgasten. Circa 90% van de tijd is de 
post geopend met vier lifeguards of meer, op ruim 80% van de bewakingsdagen was er een bezetting van 
vijf lifeguards of meer. Op mooie dagen kwamen er vrijwel altijd extra lifeguards in de loop van de dag en 
bleven ze langer open. En bij een inzet, kwamen er extra lifeguards om te helpen. Ook de trainingen waren 
dit jaar goed bezocht. 
 
Het afgelopen jaar zijn de lifeguards in Wassenaar 6.360 uur op het strand geweest. Daarvan waren 4.426 
uren tijdens de openingstijden, tussen 10:00 en 18:00 uur. Deze bezetting is met ruim 90 lifeguards 
gerealiseerd. In totaal zijn de lifeguards 692 keer naar het strand toe gekomen. Meer dan de helft heeft 
(veel) meer dan de gevraagde zes dagen gedraaid. De post is later open gegaan, omdat de nieuwe post 
later is gekomen, maar er zijn vrijwel even veel uren als andere jaren gedraaid. 
 
Een greep uit de bijzonderheden van afgelopen seizoen.  Het seizoen begon met het plaatsen van die 
nieuwe accommodatie op het strand. Dit gaf veel aandacht van de lokale politiek.  
De coronamaatregelen hebben veel inzet gevraagd in de voorbereidingen, maar de toepassing ervan is 
uiteindelijk goed verlopen. In augustus, tijdens een hittegolf, zijn er extra lifeguards ingezet vanuit de KNRM. 
Hierdoor kon een goede bezetting worden gegarandeerd. Deze vorm van samenwerking is in de basis goed 
bevallen, en heeft daarnaast tot nieuwe inzichten geleid. Dat dit nodig was op het laatste moment, is iets dat 
deze winter geëvalueerd zal worden.  

12.4 Inzet 
Het seizoen kwam erg rustig op gang, maar 
werd uiteindelijk een behoorlijk druk seizoen. 
In totaal zijn er 32 grotere inzetten geweest. 
Hiervan waren er 24 EHBO-gevallen, variërend 
van licht tot heel zwaar. In totaal hebben we 
288 EHBO-inzetten gehad en 35 kinderen met 
hun ouders herenigd. 
 
De zwaarste inzet dit jaar was de geslaagde 
reanimatie van een fietser in de duinen op 12 
augustus. Ook is er EHBO verleend aan een 
kiter die van hoogte op het duin geklapt is en 
daarbij forse verwondingen had opgelopen. 
Daarnaast was er een behoorlijk aantal onwel 
wordingen, twaalf in totaal.  
 
Er waren acht inzetten op het water. Op één dag zijn er drie mensen uit een mui gered. Daarnaast zijn er 
een aantal zoekacties geweest. 
 
Opvallend dit jaar was het aantal incidenten met kitesurfers, dit jaar waren er negen. Ook moest er twee keer 
gezocht worden naar verloren materiaal. 
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Postbus 434 

1970 AK IJmuiden 

Kantoor en werkplaats 
Haringkade 2 
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Contact 
Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit evaluatieverslag kun je contact opnemen met 
de afdeling communicatie en fondsenwerving van de KNRM. 
 
Telefoon 0255-548454 

E-mail   lifeguard@knrm.nl  

Website  www.knrm.nl/lifeguards 
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De KNRM is een stichting zonder winstoogmerk en wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen van 
donateurs, schenkers en sponsors. De KNRM redt mensen. Snel professioneel en kosteloos. 
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