
 

  ROEIVERENIGING BREDA 

    Instructie reddingsvesten 
  

 
 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft ieder jaar ongeveer twintig keer te maken met 

man-over-boord situaties, bij watersporters en beroepsvaart. De meeste slachtoffers overleven dit niet. Soms 

komt dat omdat het slachtoffer geen reddingsvest draagt, soms omdat het slachtoffer een reddingsvest droeg, 

dat is uitgegaan omdat het niet goed vast zat. Of er is sprake van een aanvaring, waarbij het slachtoffer door 

een verwonding niet meer kan zwemmen. 

Dit informatieblad legt uit wie wanneer een reddingsvest draagt en er wordt uitgelegd hoe je een automatisch 

reddingsvest gebruikt. Lees deze instructie zorgvuldig door, want een reddingsvest zou wel eens je laatste 

redmiddel kunnen zijn. 

 

 
  

Reddingsvesten worden door de KNRM aangeraden bij een 
watertemperatuur onder 15 °C of bij wind boven 4 Bft. Dit geldt 
voor de bemanning in coachbootjes en zeker ook voor 
stuurlieden. Voor roeiers en stuurlieden op open water en voor 
roeiers met een beperking zijn reddingsvesten altijd een must. 
Let op: in boten met een stuur voorin gebruik je niet een 
automatisch maar een handbediend reddingsvest, deze 
herken je aan een geel label met het opschrift: Manual Only. 

 

   Een reddingsvest doe je om op dezelfde manier zoals je. 
een jasje aan trekt. Belangrijk is dat je. daarna de gesp .  
sluit en dat je ook de borstband strak. trekt. Tussen . 
lichaam en borstband mag niet meer. ruimte zitten dan . 
twee vingers.  

   Draag het reddingsvest altijd over al je kleding heen. 
 

Roeivereniging Breda heeft twee soorten reddingsvesten: 
automatisch opblazende reddingsvesten, deze zijn blauw of 
rood en er zijn reddingsvesten met een vast drijflichaam, deze 
zijn oranje. Door de verdeling van het drijfvermogen op de 
borst en in de nek, word je in geval van paniek of 
bewusteloosheid op je rug gedraaid en word je hoofd boven 
water gehouden. Hierdoor kun je blijven ademhalen in geval 
van een cold shock. 
 
Alle officiële reddingsvesten van onze vereniging voldoen aan 
de EN396 norm en ze worden regelmatig onderhouden, getest 
en gekeurd volgens FSR richtlijnen. Ze zijn gemaakt voor 
dames en heren met 40-120 kg lichaamsgewicht.   
 

Gebruik in de boot alleen deze officiële RV Breda reddings-
vesten, of gebruik je eigen reddingsvest als je dat hebt. Je 
herkent onze reddingsvesten aan het opschrift op de rugband. 
Vergeet niet: na gebruik het reddingsvest altijd weer terug op 
te hangen aan het rek bij de computers. 
 

 
Als je in het water valt met een zelfopblazend reddingsvest 
aan, dan vult dit reddingsvest zich automatisch heel snel met 
gas uit een kleine gascilinder die in het reddingsvest zit. In 
opgeblazen toestand heb je hierdoor 150 Newton extra drijf-
vermogen. Mocht de opblaasautomaat onverhoopt weigeren 
dan is het goed te weten dat je het reddingsvest ook met de 
hand kunt activeren. Geef hiervoor een ferme ruk omlaag aan 
de rode knop die aan de rechterkant uit het vest steekt.  
Met het rode blaaspijpje kun je met je mond altijd extra lucht 
bijblazen; haal wel eerst het zwarte dopje er af.  
In het blaaspijpje zit een ventiel, dus de lucht die je er in blaast, 
komt er niet meteen weer uit. 
 
Zwemmen met zo’n dik geel drijflichaam voor je neus is lastig 
met een gewone borstzwemslag, maar als je op je rug zwemt, 
dan heb je weinig last van het drijflichaam. 
 
Na het opblazen zit het gele 
drijflichaam niet meer in de 
blauwe of rode bescherm-
hoes; doe in dat geval heel 
voorzichtig, want het vest is zo 
erg kwetsbaar. Hang het 
reddingsvest meteen te dro-
gen op een kledinghangertje 
aan het rek bij de andere 
reddingsvesten. En meld het 
voorval in het BRS op de-
zelfde manier waarop je ook 
een schade aan een boot meldt. Zo kan de materiaalcom-
missie zorgen dat het reddingsvest weer snel hersteld wordt.  
 
  

 Het herstellen van een opgeblazen reddingsvest is   
 niet.goedkoop. Zorg dus dat je reddingsvest niet   
 onnodig in.contact met water komt.  
 Kies je voor een oranje reddingsvest met een  
 vast drijflichaam, dan loop je dit risico niet. 
 

 

 

 Reddingsvesten verkleinen de kans op verdrinking. Zij geven echter geen reddinggarantie !. 
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