Uitgeblust maar nog voldoende energie om te redden?!
In het voorjaar 2015 zal de Reddingsbrigade Leidschendam (RBL) van start gaan met een nieuw
bewakingsprogramma. Dit programma richt zich op hulpverleners welke eerder in dienst zijn geweest van
bijvoorbeeld de Brandweer.
De Reddingsbrigade Leidschendam is al 25 jaar het
vaste gezicht voor Eerste hulp en technische
hulpverlening in het Recreatie gebied Vlietland.
Gelegen aan de A4 en nabij de steden Leidschendam,
Leiden en Zoetermeer bezoeken zo’n 24.000 mensen
het gebied op mooie zomerdagen. Wanneer het waait
zijn vele watersporters actief op de beide delen van
het meer. Jaarlijks verleent de RBL zo’n 150 keer hulp
aan recreanten.
De RBL kent verschillende activiteiten. Van mei tot en
met november zijn de vijf bewakingsploegen in de
weekenden aanwezig. Bij extreem weer of na een
oproep is inzet daarbuiten ook mogelijk. De RBL is
actief bij evenementen en 24/7 paraat voor een
landelijke inzet. Iedere ploeg bewaakt in de basis tien
keer, het minimum aantal dagen per redder is vijf.
Gedurende deze dagen ontvang je opleiding en
bijscholing.
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De RBL heeft meerdere operationele eenheden, drie
vaartuigen en een klein voertuig. Voor het transport
van de boten over de weg maakt de RBL gebruik van
een bus van de brandweer. In het vaste posthuis is
een wachtgedeelte en zijn er faciliteiten zoals een
keuken en douches. De bewaking is een nuttige maar
vooral ook gezellige aangelegenheid met vakcollega’s.
Er is ruimte om gezamenlijk te eten en leerzame
trainingen te organiseren. De brigade is via C2000
aangesloten op de RAC en reageert als First
Responder op incidenten in het gebied.

De RBL heeft momenteel een tekort aan eigen
bewakende leden. Door de goede sfeer en naam van
de brigade binnen de regio lukt het toch om de
roosters te vullen. De afgelopen jaren is het
samenwerkingsverband met de brigades van
Naaldwijk, Delft en Alphen a/d Rijn een groot succes
gebleken. Leden van deze brigades hebben
deelgenomen aan ons speciale trainingsprogramma
voor reddingseenheden. Dit succes willen we
uitbreiden door één van de ploegen open te stellen
voor onder andere oud brandweerpersoneel.
Heb je belangstelling om in 2015 eens een aantal
dagen mee te draaien bij de Reddingsbrigade
Leidschendam stuur dan nu een mailtje met je
contactgegevens. In mei 2015 organiseren we een
informatieavond om nader kennis te maken en de
mogelijkheden te bespreken.
Contact : bestuur@reddingsbrigadeleidschendam.nl

meer info www.reddingsbrigadeleidschendam.nl

