Reddingsbrigade
Moby Dick ‘72
Moby Dick ‘72 is één van de ruim 180 reddingsbrigades in Nederland
aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, de KNBRD. Het doel van de
KNBRD is “Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de
breedste zin van het woord”. Tijdens onze oefenavonden wordt aandacht
besteed aan opleiding en training in het zwemmend redden.

www.mobydick72.nl | info@mobydick72.nl

Bewakings gebieden
Naast onze oefenavonden worden er in de loop van het jaar ook
verschillende andere activiteiten georganiseerd, die een meer
ontspannend karakter hebben. Hierbij valt te denken aan kajakken
op de Lesse, het jeugdkamp in Rosmalen en zwemmen in de Tongelreep.

Diploma’s
Bij Moby Dick wordt er een jaar lang, op wekelijkse oefenavonden,
toegewerkt naar het examen. In de lessen wordt aandacht besteed
aan o.a. het verbeteren van de zwemtechniek, zelfredden, het redden
van drenkelingen, het werken met reddings- en hulpmiddelen. Ook leer
je leidinggeven en oplossen van ongevallen. Ook theorie is een punt
waar aandacht aan wordt besteed, waardoor je zelfs een opleiding
tot zweminstructeur kan volgen binnen Moby Dick.

Om de vergaarde kennis in de praktijk te brengen is een
bewakingsgebied cruciaal. Om deze reden zijn veel van onze
leden actief in samenwerking met Reddingsbrigade Breda om
de Asterdplas en de zwemplas van de Galderse Meren te bewaken.
Onze taken tijdens een bewaking zijn vooral preventief; mensen
aanspreken op gevaarlijke situaties, toezicht houden, eerste
hulp verlenen bij kleine ongevallen, maar indien nodig ook
het uitvoeren van reddingen.
Voor de leden vanaf brevet 5 is dit een mooie mogelijkheid
om het geleerde in de praktijk te brengen en een zakcentje
te verdienen.

Oefenavonden
De wekelijkse oefenavonden waarop Moby Dick traint zijn
maandagavond en woensdagavond. De indeling is afhankelijk
van leeftijd en niveau.

Informatie
Voor meer informatie over Moby Dick, de gratis introductielessen of
lid worden kun je terecht op onze website www.mobydick72.nl

