BEACH SAFETY - Dutch

STRANDVEILIGHEID
NEDERLANDS
Surf lifesavers and lifeguards prominently display flags and warning signs to indicate the safest areas to swim for the beach going public.

De reddingszwemmers en kustwachters op het strand plaatsen duidelijk zichtbare vlaggen en
waarschuwingsborden om aan te geven wat de veiligste zwemplekken zijn voor het strandpubliek.
The easy way to stay safe at the beach is to remember the ‘FLAGS’ message

DE MAKKELIJKSTE MANIER OM JE VEILIGHEID OP HET STRAND NIET IN
GEVAAR TE BRENGEN IS DOOR HET ‘FLAGS’-BERICHT IN ACHT TE NEMEN
Find the flags and swim between them

FOCUS OP DE VLAGGEN. KIJK WAAR DE VLAGGEN STAAN EN ZWEM ALLEEN IN HET GEBIED DAARTUSSEN
De rood-gele vlaggen geven het gebied weer dat door de reddingszwemmers en kustwachters gepatrouilleerd wordt.
Zij geven de veiligste plek aan op het strand om te zwemmen.
Look at and read the safety signs

LEES DE WAARSCHUWINGSBORDEN EN NEEM DEZE IN ACHT
De waarschuwingsborden helpen je om potentiële gevaren en de dagelijkse omstandigheden op het strand te
identificeren. Deze borden staan bij de toegangswegen naar het strand en in de met vlaggen gemarkeerde gebieden.
Lees deze zorgvuldig voor je het water ingaat.
Ask a lifesaver or lifeguard for some good safety advice

Aarzel niet om een reddingszemmer of kustwachter om veiligheidsadvies te vragen
De wateromstandigheden kunnen snel veranderen (de diepte, stroming, grootte van de golven en het soort golven).
Praat met een reddingszwemmer of kustwachter voor je het water ingaat.

Go swimming with a friend

Ga nooit alleen zwemmen
Ga altijd met één of meer vrienden zwemmen zodat je op elkaars veiligheid kunt letten en voor hulp kunt zorgen
indien dat nodig mocht zijn. Kinderen moeten altijd worden begeleid door een volwassene.

Stick your hand up for help

STEEK JE HAND OP VOOR HULP
Indien je in het water in de problemen komt, blijf dan rustig. Steek je arm op en geef een teken dat je hulp nodig hebt,
houd je drijvend en wacht op hulp. Laat je met de stroming of een golf meedrijven en probeer er vooral niet tegen in te
zwemmen.

ZWEM STEEDS TUSSEN
DE ROOD-GELE VLAGGEN
always swim between the red and yellow flags
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Red and Yellow Flags

ROOD-GELE VLAGGEN. Geeft het veiligste gebied aan om te zwemmen dat ook door reddingszwemmers
en kustwachters gepatrouilleerd wordt.
Yellow Flag

GELE VLAG. Voorzichtig – De omstandigheden kunnen gevaarlijk zijn, maar het is veilig genoeg
om te zwemmen.
Red Flag

RODE VLAG. Gevaar – Ga niet in het water.
Wanneer de rode vlag uitstaat is het strand gesloten voor zwemmers.
Red and White Quartered Flag

ROOD-WIT GEBLOKTE VLAG. Deze vlag zal gehesen worden samen met het geluid van een sirene om de zwemmers
te waarschuwen dat zij het water moeten verlaten vanwege een potentieel gevaar. In de meeste gevallen zullen de
reddingszwemmers en kustwachters optreden bij een massale reddingsactie of de waarneming van een gevaarlijk
zeedier.
Black and White Flag

Zwart-witte vlag. Surfgebied – surfers dienen buiten het gebied gemarkeerd door rood-gele
vlaggen te blijven.

Dangerous currents

GEVAARLIJKE STROMINGEN
Er zijn gevaarlijke stromingen
aanwezig

Bluebottles

BLAUWE KWALLEN
Er zijn blauwe kwallen in het
water aanwezig

Marine stingers

High surf

DOOSKWALLEN
Er bevinden zich gevaarlijke
dooskwallen in het water

HOGE GOLVEN
De golven zijn hoog en gevaarlijk, of er zijn
dumpgolven aanwezig die letsel kunnen
veroorzaken

Crocodiles

KROKODILLEN
Er is tenminste één krokodil in het
gebied gesignaleerd

Sharks

HAAIEN
Er is tenminste één haai
in het gebied gesignaleerd

Supported by

No swimming

NIET ZWEMMEN

Always swim between the red and yellow flags

ZWEM STEEDS TUSSEN DE ROOD-GELE
VLAGGEN
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