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Op de volgende pagina’s zijn de eisen van de brevetten en diploma’s weergegeven.  
 
Op examens zal in verband met de gelimiteerde examentijd gebruik worden gemaakt van 
examenprotocollen. De examenprotocollen bevatten een selectie van onderdelen per brevet of 
diploma. 
 
 
 
Overal waar in de exameneisen wordt gesproken over een reddingsmiddel, bevrijdingsgreep, 
vervoersgreep wordt er uitgegaan van de laatste versie handleiding Life Saver  eventueel 
aangevuld met Technische Bladen.
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RN-KNBRD brevet Junior Redder 1 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1. 

Onderdeel Omschrijving 
 

A. Gekleed uit te voeren: 
1. 

a. Vanaf de bassinrand te water gaan met een bommetje, 
b. gevolgd door 50 meter zwemmen in schoolslag, waarbij de ogen boven water 

moeten worden gehouden, in de eerste baan moet 5 seconden worden 
gewatertrappeld, 

c. direct gevolgd door 50 meter zwemmen in de enkelvoudige rugslag; bij de 
rugslag dient de kandidaat het hoofd met beide handen vast te houden, 

d. aansluitend uit het water klimmen zonder gebruik te maken van een trapje. 
2.  

a. Te water gaan vanaf de bassinrand met een plastic tas, tijdens de sprong de 
plastic tas met lucht vullen, 

b. gevolgd door 30 seconden drijven op de plastic tas in de “HELP”-houding. 
 

B. In zwemkleding uit te voeren: 
3.  

a. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door: 

b. Het aansluitend, zonder boven te komen het, onder water aantikken van twee 
zwevende voorwerpen deze bevinden zich tussen de 1,5 en 1,8 meter 
waterdiepte en 5 en 7 meter uit de bassinrand bevinden, 

c. gevolgd door 18 meter zwemmen in de schoolslag, waarbij de ogen boven 
water moeten worden gehouden.   

4.  
a. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door: 
b. 8 meter schoolslag waarna een halve draai om de lengte-as moet worden 

gemaakt; 8 meter rugslag waarna een halve draai om de lengte-as moet 
worden gemaakt en tot slot 9 meter schoolslag. 

c. 150 meter zwemmen waarbij om en om 25 meter schoolslag en 25 meter 
enkelvoudige rugslag moet worden gezwommen, aansluitend uit het water 
klimmen zonder gebruik te maken van een trapje. 

5.  
a. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 50 meter zwemmen in: 
b. 12,5 meter borstcrawl 
c. 12,5 meter schoolslag 
d. 12,5 meter rugcrawl 
e. 12,5 meter enkelvoudige rugslag 

6.  
a. Vanaf de bassinrand te water gaan met een bommetje, 
b. gevolgd door 5 meter zwemmen in een borstslag, 
c. aansluitend met de hoekduik naar de zwembadbodem duiken en 

1 van de 5 duikringen vanaf de zwembadbodem oppakken en deze 
boven water tonen. De onderlinge afstand van de duikringen bedraagt  
± 1 meter en deze liggen tussen de 1,5 en 1,8 meter waterdiepte op de 
zwembadbodem. 

7.  
a. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, 
b. onmiddellijk gevolgd door 9 meter onderwater zwemmen. 

8.  
a. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, kant beet pakken om 

vervolgend met de voeten af te zetten vanaf de bassinrand. Na het afzetten 
dient er 10 seconden in rugligging te worden gedreven in een “X”-vorm met de 
oren in het water en de armen en benen passief,  

b. aansluitend 30 seconden watertrappen. 
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RN-KNBRD brevet Junior Redder 2    
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1.  

Onderdeel Omschrijving 
 

A. Gekleed uit te voeren: 
1. 

a. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, 
b. gevolgd door 50 meter zwemmen in de schoolslag waarbij de ogen boven water 

moeten worden gehouden en 1 keer over een vlot moet worden geklommen en 
1 keer onder een vlot door gezwommen moet worden, 

c. direct gevolgd door 75 meter zwemmen in de enkelvoudige rugslag; bij de 
rugslag dient de kandidaat het hoofd met beide handen vast te houden, 

d. aansluitend uit het water klimmen zonder gebruik te maken van een trapje. 
2.  

a. Te water gaan vanaf de bassinrand met een plastic tas, tijdens de sprong de 
plastic tas met lucht vullen, 

b. gevolgd door 30 seconden drijven op de plastic tas in de “HELP”-houding. 
 

B. In zwemkleding uit te voeren: 
3.  

a. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, 
b. gevolgd door 50 meter zwemmen in de schoolslag waarbij de ogen boven water 

moeten worden gehouden,  
c. na 5 meter zich 1 maal rechtstandig laten zinken (dompen; waarbij de kandidaat 

rechtstandig van het wateroppervlak volledig onder water gaat), 
d. direct gevolgd door 75 meter enkelvoudige rugslag; bij de rugslag dient de 

kandidaat het hoofd met beide handen vast te houden.  
4.  

a. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door: 

b. Het aansluitend onder water aantikken van twee zwevende voorwerpen welke 
zich tussen 1,5 en 1,8 meter waterdiepte en 5 en 9 meter uit de bassinrand 
bevinden. 

6. 
a. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan en 150 meter zwemmen 

in: 
b. 10 meter onder water zwemmen, 
c. 15 meter schoolslag, waarbij de ogen boven water moet worden gehouden, 
d. 25 meter enkelvoudige rugslag  
e. 25 meter schoolslag waarbij de ogen boven water moeten worden gehouden, 
f. 25 meter borstcrawl, 
g. 25 meter rugcrawl, 
h. aansluitend 25 meter samengestelde rugslag. 

7. 
a. Vanaf de bassinrand te water gaan met een bommetje, 
b. vervolgens terugdraaien in horizontale houding en in borstslag zwemmen naar 

een bal die wordt toegegooid (afstand kant / kandidaat = ca. 2,5 meter), 
c. vervolgens met de bal in de handen vragen of de bal teruggegooid mag worden 

naar de kant, na akkoord bal teruggooien naar de examinator (afstand 
kandidaat / kant = ca. 2,5 meter). 
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RN-KNBRD brevet Junior Redder 3 

Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1. 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

1. 
Een droge redding uitvoeren met behulp van een stuk touw of tuinslang. Een 
pseudo-drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van toespreken. De 
pseudo-drenkeling bevindt zich op 2 meter vanaf de bassinrand in het water. De 
drenkeling naar de kant halen. De opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand 
op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

2. 
Te water springen met redding-/zwemvest aan en vervolgens in “HELP”-houding 
30 seconden drijven, terug naar de kant zwemmen en uit het water klimmen via het 
trapje. 

3. 
Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, vervolgens 150 meter zwemmen 
waarvan:100 meter zwemmen in de schoolslag waarbij 2 keer een koprol voorover 
moet worden gemaakt, 50 meter enkelvoudige rugslag, waarbij een bal of stokje 
boven water tussen de handen moet worden vastgehouden zoals bij de kopgreep. 
 

B. In zwemkleding uit te voeren: 
4. 

Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, direct gevolgd door 225 meter 
zwemmen in: 

a. 25 meter borstcrawl, 
b. 25 meter rugcrawl, 
c. 100 meter schoolslag, met de ogen boven water, 
d. 25 meter zeemansslag, 
e. 50 meter samengestelde rugslag. 

 
5. 

Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door 11 meter onder water zwemmen. 
 

6. 
Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan vervolgens: 

a. 25 meter schoolslag, 
b. 25 meter enkelvoudige rugslag een bal vervoeren in de “kopgreep”. 

 
7. 

Voorzichtig te water gaan en vervolgens; 
a. 10 meter zwemmen in schoolslag, waarbij de ogen boven water moeten worden 

gehouden, 
b. rechtstandig onder water laten zakken (dompen) en 2 van de 5 ringen van de 

zwembadbodem oppakken welke op de bodem met een onderlinge afstand liggen 
van minimaal 2 meter, op een waterdiepte tussen de 1,5 en 1,8 meter, de ringen 
dienen boven water getoond te worden. 
 

8. 
Een droge redding uitvoeren met behulp van een stok of flexibeam. Een pseudo-
drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van te blijven praten met de 
pseudo-drenkeling. De pseudo-drenkeling bevindt zich op ± 2 meter vanaf de 
bassinrand in het water. De pseudo-drenkeling naar de kant halen. De opdracht is 
afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt. 
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RN-KNBRD-brevet Junior Redder 4       

Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1. 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

1. 
Een droge redding uitvoeren met behulp van een reddingsklos/werpzak. Een 
pseudo-drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van te blijven praten 
met de pseudo-drenkeling. De pseudo-drenkeling bevindt zich op ± 6 meter vanaf 
de bassinrand in het water. De pseudo-drenkeling moet de lijn van de reddingsklos 
zonder te bewegen kunnen pakken. De pseudo-drenkeling moet worden 
binnengehaald na het gooien van de reddingsklos/werpzak. De opdracht is 
afgerond als de pseudo-drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het 
gezicht naar de kant ligt. 

2. 
Te water springen met redding-/zwemvest aan en vervolgens in “HELP”-houding 
30 seconden drijven, gevolgd door 25 meter zwemmen in een rugslag. 

3. 
Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan en vervolgens 100 meter 
zwemmen in de schoolslag, met de ogen boven water, binnen 4 minuten. 
 

B. In zwemkleding uit te voeren: 
4. 

Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door 250 meter zwemmen in: 

a. 50 meter borstcrawl, 
b. 50 meter rugcrawl, 
c. 75 meter enkelvoudige rugslag, waarbij een bal of stokje boven water tussen de 

handen moet worden vastgehouden zoals bij de kopgreep, 
d. 25 meter zeemansslag, 
e. aansluitend 50 meter samengestelde rugslag. 

 
5. 

Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door 12,5 meter onder water zwemmen. 

 
6. 

Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan vervolgens: 
a. 12,5 meter schoolslag, met de ogen boven water 
b. reddingspop* in kopgreep vervoeren. 
c.  De opdracht is afgerond als de reddingspop met het gezicht naar de kant ligt. 

 
7. 

Voorzichtig te water gaan en vervolgens; 
a. 10 meter zwemmen in de schoolslag, met de ogen boven water, 
b.  met de hoekduik naar de zwembadbodem duiken en 1 van de 3 duikringen vanaf 

de zwembadbodem oppakken en deze zonder boven water komen op een op de 
badbodem geplaatste pion plaatsen. De onderlinge afstand van de duikringen en 
pion bedraagt ± 3 meter en deze liggen tussen de 1,5 en 1,8 meter waterdiepte op 
de zwembadbodem. 

 
8. 

Een droge redding uitvoeren met behulp van een reddingsbal of werpzak. Een 
pseudo-drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van toespreken. De 
pseudo-drenkeling bevindt zich op 6 meter vanaf de bassinrand in het water. De 
drenkeling naar de kant halen. De opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand 
op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 
 

Noot:    
    
 *  Reddingspop (conform ILS eis) drijvend (staand) aan het wateroppervlak. 
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RN-KNBRD diploma Zwemmend Redder 1 

 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1    
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

 
1. Op het droge achtereenvolgens de handelingen toepassen ter bevrijding uit: 

a. de dubbele polsgreep; 
b. de voorwaartse omklemming. 

 
2. Een droge redding uitvoeren met behulp van een reddingsmiddel. Een pseudo-

drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van te blijven praten met de 
pseudo-drenkeling. De pseudo-drenkeling bevindt zich op 7 meter afstand vanaf de 
bassinrand in het water. Het reddingsmiddel moet  door de pseudo-drenkeling 
kunnen worden gepakt zonder dat deze zich in het water mag verplaatsen. De 
opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het 
gezicht naar de kant ligt.  

 
3. Een droge redding uitvoeren met behulp van een hulpmiddel. Een pseudo-

drenkeling moet worden gerustgesteld door middel van te blijven praten met de 
pseudo-drenkeling. De pseudo-drenkeling bevindt zich op 7 meter afstand vanaf de 
bassinrand in het water. Het hulpmiddel moet door de pseudo-drenkeling kunnen 
worden gepakt zonder dat deze zich in het water mag verplaatsen. De opdracht is 
afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt.  

 
4. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 150 meter zwemmen in: 
a. 25 meter borstcrawl; 
b. 50 meter rugslag waarbij een bal of stokje boven water tussen de handen moet 

worden vastgehouden zoals bij de kopgreep; 
c. 25 meter samengestelde rugslag; 
d. 50 meter schoolslag, met de ogen boven water. 

 
B. In zwemkleding uit te voeren: 
 

5. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, onmiddellijk gevolgd door         
6 minuten zwemmen verdeeld over minimaal 3 verschillende zwemslagen dit naar 
keuze van de kandidaat. Elke slag dient tenminste 25 meter opeenvolgend te 
worden uitgevoerd. Binnen deze 6 minuten dient een afstand van tenminste  
125 meter te worden afgelegd. 

 
6. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan vervolgens binnen 2 

minuten en 30 seconden 50 meter zwemmen in de borstcrawl.   
 
7. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, vervolgens 10 meter zwemmen in 

een borstslag, aansluitend moet een hoekduik worden uitgevoerd en dient zich een 
op de bodem bevindende reddingspop in de zeemansgreep en met een gestrekte 
arm boven het hoofd boven water te worden gebracht. Hierna moet de mond van 
de reddingspop 5 seconden boven water worden gehouden. De reddingspop moet 
in het water liggen op een waterdiepte tussen de 1,5 meter en maximaal 3 meter. 

 
8. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 14 meter onderwater zwemmen. 
 
9. Een natte redding uitvoeren met gebruik van een hulp- en/of reddingsmiddel. Een 

rustige meewerkende pseudo-drenkeling moet worden gekalmeerd / gerustgesteld / 
verteld wat er gaat gebeuren. De pseudo-drenkeling bevindt zich op 8 meter 
afstand vanaf de bassinrand in het water. De pseudo-drenkeling moet op de kant 
worden gebracht, door middel van het geven van een voetje. 
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10. Een natte redding uitvoeren met behulp van een rescue tube. Vanaf de bassinrand, 

voorzichtig te water gaan, vervolgens naar de drenkeling toe zwemmen die zich op 
12,5 meter afstand van de bassinrand bevindt, de drenkeling geruststellen, de 
rescue tube aanbieden aan de drenkeling, Vervolgens de rustige drenkeling op de 
rug tot aan de kant vervoeren over 12,5 meter, in de zeemanslag. De opdracht is 
afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt. 

 
11. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, zwemmen in een borstslag naar 

een in zwemkleding geklede pseudo-drenkeling (5 meter uit bassinrand) en  
achtereenvolgens de handelingen ter bevrijding uitvoeren van: 

 
 aansluitend telkens vervoeren in: 
a. dubbele  polsgreep 10 meter vervoeren in houdgreep  
b. voorwaartse omklemming 10 meter vervoeren in polsgreep. 

 
12. Voorzichtig te water gaan vanaf de bassinrand, vervolgens een in zwemkleding 

geklede pseudo-drenkeling 5 meter vervoeren d.m.v.: 
a. Triangelgreep; 
b. Kopgreep; 
c. Slepen door één redder. 

 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Zwemmend Redder 2 
 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

1. Op het droge achtereenvolgens de handelingen toepassen ter bevrijding uit: 
a. de dubbele polsgreep; 
b. de voorwaartse omklemming; 
c. de achterwaartse omklemming. 

 
2. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, vervolgens 10 meter zwemmen in 

een borstslag, daarna een hoekduik uitvoeren in water met een waterwaterdiepte 
vanaf 1,5 meter tot maximaal 3 meter, een zich op de bodem bevindende 
reddingspop opduiken, waarbij de kandidaat de reddingspop in de zeemansgreep 
mee naar boven neemt en met de andere arm gestrekt boven het hoofd naar boven 
komt. Daarna de reddingspop 5 seconden met de mond boven water houden. 

 
3. Voorzichtig te water gaan en zich bevrijden van een pseudo-drenkeling (op een 

afstand van 10 meter van de bassin rand) met de voorwaartse omklemming en 
vervolgens 7,5 meter vervoeren in de kopgreep direct gevolgd door 7,5 meter 
vervoeren in de polsgreep (totaal 25 meter). 

 
4. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 150 meter zwemmen in: 
a. 50 meter borstcrawl; 
b. 50 meter zeemansslag; 
c. 50 meter samengestelde rugslag. 

 
B. In zwemkleding uit te voeren: 
 

5. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, onmiddellijk gevolgd door         
6 minuten zwemmen verdeeld over minimaal 3 verschillende zwemslagen, dit naar 
keuze van de kandidaat. Elke slag zal tenminste 25 meter opeenvolgend moeten 
worden uitgevoerd. Binnen deze 6 minuten moet een minimale afstand van 150 
meter worden gezwommen.  

 
6. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan binnen 2 minuten 50 meter 

zwemmen in de borstcrawl. 
 

7. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door 16 meter onderwater zwemmen. 

 
8. Een droge redding uitvoeren met behulp van een reddingsmiddel, dit naar keuze 

van de brigade. De pseudo-drenkeling moet worden gekalmeerd / gerustgesteld / 
verteld wat er gaat gebeuren. De pseudo-drenkeling bevindt zich op 10 meter 
afstand vanaf de bassinrand in het water. Het reddingsmiddel moet door de 
pseudo-drenkeling kunnen worden gepakt zonder dat deze zich mag verplaatsen in 
het water. De Pseudo-drenkeling moet op de kant worden gebracht, door middel 
van het geven van een voetje. 
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9. Een natte redding uitvoeren met een rescue tube. Vanaf de bassinrand met een 
rescue tube voorzichtig te water gaan, vervolgens naar de drenkeling toe zwemmen 
die zich op 25 meter afstand van de bassinrand bevindt. De drenkeling moet 
worden gekalmeerd / gerustgesteld / verteld wat er gaat gebeuren, de rescue tube 
aanbieden aan de drenkeling, vervolgens de rustige drenkeling op de rug vervoeren 
over 25 meter in de zeemanslag tot aan de kant. De opdracht is afgerond als de 
drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

 
10. De 1

e
 redder lijnt een 2

e
 redder aan. De 2

e
 redder gaat vanaf de bassinrand 

aangelijnd voorzichtig te water, zwemt vervolgens naar een op 12,5 meter afstand 
bevindende pseudo-drenkeling. Zowel de 2

e
 redder als de drenkeling worden door 

de 1
e
 redder binnengehaald d.m.v. het binnenhalen van de lijn, waarbij de 

drenkeling tot aan de kant wordt gebracht. De opdracht is afgerond als de 
drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

 
11. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, zwemmen in een borstslag naar 

een in zwemkleding geklede pseudo-drenkeling (5 meter uit de bassinrand) en  
achtereenvolgens de handelingen ter bevrijding uitvoeren en aansluitend de 
pseudo-drenkeling vervoeren in: 

 
a. voorwaartse omklemming 7,5 meter vervoeren in schoudergreep; 
b. achterwaartse omklemming 7,5 meter vervoeren in polsgreep; 
c.    dubbele polsgreep                       5    meter vervoeren in houdgreep.  

 
12. Voorzichtig vanaf de bassinrand te water gaan, vervolgens een in  

zwemkleding geklede pseudo-drenkeling 5 meter vervoeren in: 
a. Triangelgreep; 
b. Duwen; 
c. Slepen door één redder; 
d. Kopgreep; 
e. Okselgreep. 

 
 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Zwemmend Redder 3 
 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

 
1. Voorzichtig te water gaan en zwemmen naar een geklede pseudo-drenkeling            

(welke 5 meter uit de bassinrand in het water ligt), deze bevrijden uit de dubbele 
polsgreep en vervolgens 5 meter vervoeren in de houdgreep en aansluitend  
5 meter in de polsgreep, 5 meter in de schoudergreep en 5 meter in de kopgreep, 
drenkeling tot aan de kant brengen. De opdracht is afgerond als de drenkeling 1 
hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

 
2. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 150 meter zwemmen in: 
a. 50 meter borstcrawl; 
b. 50 meter schoolslag; 
c. 50 meter samengestelde rugslag. 

 
B.  In zwemkleding uit te voeren: 
 

3. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, onmiddellijk gevolgd door         
6 minuten zwemmen verdeeld over minimaal 3 verschillende zwemslagen naar 
keuze van de kandidaat. Elke slag zal tenminste 25 meter opeenvolgend moeten 
worden uitgevoerd. In deze 6 minuten dient een minimale afstand van tenminste 
175 meter te worden afgelegd. 

 
4. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan en binnen 1 minuut en 45 

seconden  50 meter zwemmen in de borstcrawl. 
 

5. De 1
e
 redder lijnt een 2

e
 redder aan. De 2

e
 redder gaat vanaf de bassinrand 

aangelijnd voorzichtig te water en zet een geblindeerde bril (met safety of tempered 
glas) op. Op aanwijzingen van de 1

e
 redder op de kant, zwemmen naar een op 8 

meter afstand bevindend drijvend voorwerp. Zowel de 2
e
 redder als het drijvend 

voorwerp worden door de 1
e
 redder binnengehaald d.m.v. het binnenhalen van de 

lijn, waarbij het voorwerp tot aan de kant wordt gebracht. De opdracht is afgerond 
als de 2

e
 redder 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

 
6. Een natte redding uitvoeren met behulp van een reddingsmiddel. Een pseudo- 

drenkeling moet worden gekalmeerd / gerustgesteld / verteld wat er gaat gebeuren. 
De pseudo-drenkeling bevindt zich in het water op 12,5 meter afstand vanaf de 
bassinrand. De pseudo-drenkeling moet naar de kant worden gebracht. de 
opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het 
gezicht naar de kant ligt. 

 
7. Het op de kant en in het water uitvoeren van maatregelen tegen kramp: 

a. Vingerkramp; 
b. Bovenbeenkramp; 
c. Kuitkramp. 

 
8. Vanaf de bassinrand voorzichtig te water gaan, zwemmen in een borstslag naar 

een in zwemkleding geklede pseudo-drenkeling en achtereenvolgens uitvoeren, 
 

de handeling ter bevrijding uit:  aansluitend telkens: 
a. voorwaartse omklemming  10 meter vervoeren in schoudergreep; 
b. achterwaartse omklemming  10 meter vervoeren in polsgreep; 
c. borstgreep    10 meter vervoeren in houdgreep. 
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9. Voorzichtig vanaf de bassinrand te water gaan, aansluitend moet vanaf de 
bassinrand een in zwemkleding geklede pseudo-drenkeling achtereenvolgens 
25 meter worden vervoerd in:  
a. 10 meter de kopgreep; 
b. 10 meter de schoudergreep; 
c.   5 meter de okselnekgreep. 

 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Zwemmend Redder 4 

 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A. Gekleed uit te voeren: 

 
1. Voorzichtig te water gaan en zwemmen naar een geklede pseudo-drenkeling         

(welke 5 meter uit de bassinrand in het water ligt), deze bevrijden uit de borstgreep 
en vervolgens 7,5 meter vervoeren in de polsgreep en aansluitend 7,5 meter in de 
schoudergreep, 5 meter in de okselnekgreep, drenkeling tot aan de kant brengen. 
De opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met 
het gezicht naar de kant ligt. 
 

2. Te water gaan met een schredesprong aansluitend met behulp van een drijvend 
voorwerp of een reddingsvest 30 seconden drijven in de HELP-houding. 

 
3. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 150 meter zwemmen in: 
a. 50 meter borstcrawl; 
b. 50 meter zeemansslag; 
c. 50 meter rugcrawl. 

 
B. In zwemkleding uit te voeren: 
 

4. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, onmiddellijk gevolgd door 
6 minuten zwemmen verdeeld over minimaal 3 verschillende zwemslagen, dit naar 
keuze van de kandidaat. Elke slag dient minimaal 25 meter opeenvolgend te 
worden uitgevoerd. In deze 6 minuten dient een afstand van tenminste 175 meter 
te worden gezwommen.  

 
5. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan en vervolgens 50 meter 

borstcrawl, binnen 1 minuut en 45 seconden. 
 

6. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door 17 meter onderwater zwemmen.  

 
7. De 1

e
 redder geeft een 2

e
 redder aanwijzingen. De 2

e
 redder gaat vanaf de 

bassinrand voorzichtig te water en zet een geblindeerde bril (met safety of 
tempered glas) op. Op aanwijzingen van de 1

e
 redder op de kant, zwemt de 2

e
 

redder naar een zich op 8 meter afstand bevindend drijvend voorwerp. De 2
e
 

redder vervoert het drijvend voorwerp naar de kant op aanwijzingen van de 1
e
 

redder. De opdracht is afgerond als de 2
e
 redder 1 hand op de kant heeft liggen, 

met het gezicht naar de kant ligt en het drijvend voorwerp op de kant ligt. 
 

8. Een natte redding uitvoeren met behulp van een contactmakend hulp- of 
reddingsmiddel van een onrustige/drukke pseudo-drenkeling. Een pseudo-
drenkeling moet worden gekalmeerd / gerustgesteld / verteld wat er gaat 
gebeuren. De pseudo-drenkeling bevindt zich in het water op 12,5 meter afstand 
vanaf de bassinrand. Het reddingsmiddel of hulpmiddel moet door de pseudo-
drenkeling kunnen worden gepakt zonder dat deze zich mag verplaatsen in het 
water. De pseudo-drenkeling moet naar de kant worden gebracht. De opdracht is 
afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt. 

 
9.    Het op de kant en in het water uitvoeren van maatregelen tegen kramp: 

a. Vingerkramp; 
b. Bovenbeenkramp; 
c. Kuitkramp. 
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10. Voorzichtig vanaf de bassinrand te water gaan en zich bevrijden uit de voorwaartse 

omklemming van een in een zwemkleding geklede pseudo-drenkeling (welke          
5 meter uit de bassinrand in het water ligt), aansluitend vervoeren in:  
a.   5 meter de polsgreep; 
b.   5 meter de schoudergreep; 
c. 10 meter de okselnekgreep; 
d. de opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met 

het gezicht naar de kant ligt. 
 

 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Life Saver 1 
 

Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A.  Theorie: 

Bij een serie van 20 verschillende vragen telkens het meest juiste antwoord geven. Er 
worden tekstvragen en fotovragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de 
onderwerpen in de Handleiding Life Saver hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 5. 

 
Maximaal 4 vragen mogen foutief worden beantwoord, om voor dit onderdeel een 
voldoende te kunnen behalen.  

 
B.  Gekleed uit te voeren: 
 

1. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 
direct gevolgd door het binnen 5 minuten zwemmen van de volgende afstanden: 
a. 50 meter schoolslag; 
b. 50 meter borstcrawl; 
c. 50 meter zeemanslag. 
 

2. Het naspelen van een pseudo ongeval, met twee redders, waarbij in onderlinge 
samenwerking een droge redding moet worden uitgevoerd met een reddingsmiddel 
(keuze uit 3 door de reddingsbrigade beschikbare gestelde reddingsmiddelen). De 
pseudo-drenkeling bevindt zich 11 meter vanuit de bassinrand. De redding is 
compleet als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt daarnaast dient er voor een adequate alarmering gezorgd te zijn. 

 
3. Een pseudo-drenkeling vervoeren over een afstand van 25 meter. Start vanaf de 

bassinrand met 12,5 meter vervoeren in de polsgreep, aansluitend 12,5 meter in de 
schoudergreep, drenkeling tot aan de kant brengen. De opdracht is afgerond als de 
drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

  
4. In het water, waar niet kan worden gestaan en los van kant of lijn, kleding 

uittrekken. 
 
C. In zwemkleding uit te voeren: 
 

5. Vanaf de bassinrand met een kopsprong te water gaan, onmiddellijk gevolgd     
door maximaal 10 minuten zwemmen verdeeld over minimaal 2 borstslagen en      
1 rugslag, dit naar keuze van de kandidaat. Elke slag dient minimaal 50 meter 
opeenvolgend te worden uitgevoerd. In deze 10 minuten dient minimaal een 
afstand van 200 meter te worden gezwommen (10 minuten geheel uitzwemmen). 

 
6. Met een kopsprong met de zwemvliezen aan vanaf de bassinrand te water gaan. 

Zwemmen naar een pseudo-drenkeling die op 25 meter afstand ligt. De pseudo-
drenkeling wordt met behulp van een rescue tube 25 meter vervoerd. De opdracht 
is afgerond als de pseudo-drenkeling op de kant is gebracht, door middel van het 
geven van een voetje. 

 
7. Drie methoden tonen om vanaf de bassinrand te water te gaan,  (schredesprong, 

kopsprong en/of voorzichtig te water gaan) evenals het tonen van twee 
bevrijdingsgrepen en twee vervoersgrepen (beide naar keuze van de examinator). 
Daarbij aangeven wanneer en waarom deze manier gebruikt wordt. Na de laatste 
vervoersgreep de pseudo drenkeling tot aan de kant brengen. De opdracht is 
afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met het gezicht naar 
de kant ligt.  

  
8. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 18 meter onder water zwemmen. 
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9. Op een voorzichtige manier te water gaan, vervolgens 15 meter zwemmen in een 

door de kandidaat gekozen zwemslag, daarna het opduiken van een zich op de 
bodem bevindende reddingspop (welke ten minste 2 meter onder de 
wateroppervlakte op de bodem van het zwembad ligt), waarbij de kandidaat op de 
juiste manier (in de zeemansgreep met een gestrekte arm boven het hoofd) de 
reddingspop boven water brengt en 15 seconden met de mond boven water houdt. 
De reddingspop laten zakken en verwisselen met een klaarliggende pseudo-
drenkeling, deze pseudo-drenkeling in een vervoersgreep naar keuze van de 
kandidaat over 15 meter vervoeren en drenkeling tot aan de kant brengen. De 
opdracht is afgerond als de pseudo drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en 
met het gezicht naar de kant ligt  

 
10. De 1

e
 redder geeft een 2

e
 redder aanwijzingen. De 2

e
 redder gaat vanaf de 

bassinrand voorzichtig te water en zet een geblindeerde bril  op. Op aanwijzingen 
van de 1

e
 redder op de kant, zwemt de 2

e
 redder naar een punt op ca. 8 meter van 

de kant en duikt een op de bodem liggende reddingspop op (diepte minimaal 2 
meter) waarbij de kandidaat op de juiste manier (in de zeemansgreep met een 
gestrekte arm boven het hoofd) de reddingspop boven water brengt.  
De 2

e
 redder vervoert de reddingspop naar de kant op aanwijzingen van de 1

e
 

redder. De opdracht is afgerond als de reddingspop met het gezicht naar de kant 
ligt en de 2

e
 redder 1 hand op de kant heeft liggen. 

 
11. Met een schrede sprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde 

bassinrand, met in de hand zwemvliezen direct gevolgd door; 
a. aantrekken zwemvliezen in het water en aansluitend 50 meter zwemmen in; 
b. 25 meter met een borstslag naar pseudo-drenkeling; 
c. 25 meter duwen van een pseudo-drenkeling; 
d. de opdracht is afgerond als de drenkeling 1 hand op de kant heeft liggen en met 

het gezicht naar de kant ligt. 
 

12. In het water achtereenvolgens uitvoeren van: 
a. 1 minuut watertrappen; 
b. 1 minuut drijven; 
c. 1 minuut watertrappen met behulp van armen; 
d. 1 minuut watertrappen met behulp van benen. 

 
  

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Life Saver 2 

 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A.  Theorie: 

De kandidaat dient de theorie m.b.t. de handelingen die moeten worden verricht bij het 
redden van drenkelingen uit open water te beheersen. De theorie omvat de Handleiding 
Life Saver hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 7. 

 
Bij het afnemen van het mondeling examen wordt gebruik gemaakt van het laatst 
verschenen examenprotocol. 

 
Geldige verklaring Eerste Hulp, zoals vermeld in ER art.2.2.r  

 
B.  Gekleed uit te voeren: 

 
1. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door het binnen 5 minuten zwemmen van de volgende afstanden: 
a. 50 meter schoolslag; 
b. 50 meter borstcrawl; 
c. 50 meter polocrawl. 

 
2. Een naspelen van een pseudo ongeval, met twee redders, waarbij in onderlinge 

samenwerking een natte redding moet worden uitgevoerd met een reddingsmiddel 
(keuze van de brigade). De pseudo-drenkeling bevindt zich 12,5 meter vanuit de 
bassinrand in het water. De opdracht is afgerond als de pseudo-drenkeling op de 
kant is gebracht, door middel van het geven van een voetje. Daarnaast dient er 
voor een adequate alarmering gezorgd te zijn.  

 
3. Het uitvoeren van een natte redding waarbij een pseudo-drenkeling zich 25 meter 

uit de bassinrand bevindt. Voorzichtig te water gaan en de pseudo-drenkeling 
defensief benaderen. De  
pseudo-drenkeling 10 meter vervoeren in de okselgreep. 10 meter vervoeren in de 
kopgreep, 5 meter in de okselnekgreep. 

 
4. De kandidaat gaat voorzichtig te water en zoekt in een baan van 2,5 meter breed 

en 25 meter lang met een minimale waterdiepte tussen de 1,5 en 1,8 meter de 
baan stelselmatig af en haalt hierbij 3 van de 4 duikringen of duikbordjes op.  

 
5. In het water, los van kant of lijn, kleding uittrekken. 

  
C.  In zwemkleding uit te voeren: 

 
6. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door het binnen 10 minuten zwemmen van 250 meter in: 
a. 50 meter schoolslag; 
b. 50 meter borstcrawl; 
c. 50 meter polocrawl; 
d. 50 meter rugslag; 
e. 50 meter in rugcrawl. 
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7. Een natte redding uitvoeren met het gebruik maken zwemvliezen en een 
hulpmiddel van een onrustige/drukke pseudo-drenkeling. De pseudo-drenkeling 
moet worden gekalmeerd / gerustgesteld / verteld wat er gaat gebeuren. De 
pseudo-drenkeling bevindt zich op ca. 20 meter afstand vanaf de bassinrand in het 
water. Het hulpmiddel moet door de pseudo-drenkeling kunnen worden vast gepakt 
zonder dat deze zich mag verplaatsen in het water. De pseudo-drenkeling moet aan 
de kant worden gebracht. De opdracht is afgerond als de pseudo-drenkeling op de 
kant is gebracht, door middel van het geven van een voetje  

 
8. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, 

direct gevolgd door 20 meter onder water zwemmen. 
 

9. Voorzichtig te water gaan, vervolgens 20 meter zwemmen in een slag naar keuze 
van de kandidaat, daarna een zich op de bodem bevindende reddingspop opduiken 
(tenminste 2 meter onder wateroppervlakte), waarbij de kandidaat, op de juiste 
manier de reddingspop boven brengt (in zeemansgreep met gestrekte arm boven 
het hoofd) en 15 seconden met de mond boven water houdt. De reddingspop laten 
zakken en verwisselen met een pseudo-drenkeling, deze pseudo-drenkeling 
aansluitend vervoeren in drie vervoersgrepen (elk 10 meter), dit naar keuze van de 
kandidaat. De opdracht is afgerond als de pseudo-drenkeling 1 hand op de kant 
heeft liggen en met het gezicht naar de kant ligt. 

 
10. Het tonen van 1 bevrijdingsgreep en 1 vervoersgreep naar keuze van de 

examinator en afhankelijk van de toestand van het slachtoffer.  
 
Onderstaande grepen moeten tot nu toe al door de kandidaat beheerst worden: 
 
Bevrijdingsgrepen:   Vervoersgrepen: 
Dubbele Polsgreep   Kopgreep 
Voorwaartse Omklemming  Houdgreep 
Achterwaartse Omklemming Polsgreep 
Borstgreep    Triangelgreep 
     Slepen door één redder 
     Schoudergreep 
     Duwen 
     Okselgreep 
     Okselnekgreep 

 
11. Met zwemvliezen aan in schrede sprong te water gaan; 

a. tonen van twee bevrijdingsgrepen (keuze examinator); 
b. 25 meter duwen; 
c. 25 meter slepen door één redder. 

 
 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Life Saver 3 
 
Zie voor kledingeisen het ER, artikel 2.1 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A.  Theorie: 

De kandidaat dient de theorie m.b.t. de handelingen die moeten worden verricht bij het redden 
van drenkelingen uit open water te beheersen. De theorie omvat de Handleiding Life Saver 
hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 7. 

 
Bij het afnemen van het mondeling examen wordt gebruik gemaakt van het laatst verschenen 
examenprotocol. 

   
Geldige verklaring Eerste Hulp, zoals vermeld in ER art.2.2.r  

 
B.  Gekleed uit te voeren: 

 
1. Vanaf de bassinrand te water gaan met een kopsprong, aansluitend 200 meter zwemmen 

in: 
a. 50 meter schoolslag; 
b. 50 meter polocrawl; 
c. 50 meter rugcrawl; 
d. 50 meter zeemanslag. 

 
2. Het naspelen van een pseudo ongeval met twee redders, waarbij in onderlinge 

samenwerking een natte redding wordt uitgevoerd, waarbij gezamenlijk de bodem 
systematisch wordt afgezocht naar een reddingspop in een gebied van 10 meter lang bij 
2,5 meter breed (pop ligt op zwembadbodem in een minimale waterdiepte van 1,7 meter 
in het  gebied van 10 bij 2,5 meter). Reddingspop vervoeren in een vervoersgreep tot aan 
de kant. De redding is compleet als de reddingspop met het gezicht naar de kant ligt en 
de hand van de redder op de kant, daarnaast dient er voor een adequate alarmering 
gezorgd te zijn. 

 
3. Pseudo-drenkeling opeenvolgend 50 meter vervoeren in, er dient te allen tijde contact te 

worden gehouden met de drenkeling: 
a. 10 meter in de okselgreep; 
b. 10 meter in de kopgreep; 
c. 10 meter in de polsgreep; 
d. 10 meter in de schoudergreep; 
e. 10 meter in de okselnek greep; 

  
4. In het water, waar niet kan worden gestaan en los van kant of lijn, kleding uittrekken. 

  
C.  In zwemkleding uit te voeren: 

 
5. Met een kopsprong te water gaan vanaf bassinrand, direct gevolgd door 300 meter 

zwemmen binnen 9 minuten. 
 
6. Met een kopsprong en zwemvliezen aan te water gaan vanaf bassinrand, direct gevolgd 

door 300 meter zwemmen met de zwemvliezen aan binnen 6 minuten. 
 

7. Met een kopsprong te water gaan vanaf bassinrand, direct gevolgd door 100 meter 
zwemmen binnen 2 minuten. 

 
8. Met een kopsprong te water gaan vanaf een startblok of verhoogde bassinrand, direct 

gevolgd door 25 meter onder water zwemmen. 
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9. Veilig te water gaan, vervolgens 25 meter zwemmen in een slag naar keuze van de 
kandidaat, daarna een zich op de bodem bevindende reddingspop opduiken (tenminste 2 
meter onder de wateroppervlakte), waarbij de kandidaat de reddingspop met de 
zeemanslag met gestrekte arm boven het hoofd boven brengt en 30 seconden met de 
mond boven water houdt. De reddingspop 25 meter vervoeren tot aan de kant. De redding 
is compleet als de reddingspop met het gezicht naar de kant ligt. Deze opdracht moet 
binnen 2 minuten zijn uitgevoerd. 

 
10. Voorzichtig te water gaan,  

a. Tonen van dubbele polsgreep, voorwaartse- en achterwaartse omklemming; 
b. Het 50 meter vervoeren van een pseudo-drenkeling in drie vervoersgrepen (elke 

vervoersgreep dient tenminste 12,5 meter worden uitgevoerd, de vervoersgrepen zijn 
naar keuze van de examinator). 
 

11. Voorzichtig te water gaan en het uitvoeren van een Body Hug bij een pseudo-drenkeling 
die op ± 12,5 meter van de kant af ligt. De drenkeling tot aan de kant brengen. De 
opdracht is afgerond als de pseudo-drenkeling aan de kant is gebracht.  

 

 Noot: Indien de redder te water gaat, de drenkeling altijd defensief benaderen 
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RN-KNBRD diploma Life Saver BEACH 
 

Onderdeel Omschrijving 

 
A.  Vaardigheden  

 
1. Run-swim-run, binnen 10 minuten,  (50 meter - 50 meter - 50 meter) 

 
B.  Reddingstechnieken  
 

1. Het naspelen van een pseudo ongeval,  waarbij in onderlinge samenwerking een natte 
redding wordt uitgevoerd. De redding is compleet als de drenkeling veilig op het strand is 
gebracht en  daarnaast dient er voor een adequate alarmering*

 
en eerste hulp verlening 

gezorgd te zijn. 
 
De volgende reddingstechnieken of reddingsmiddelen mogen worden uitgekozen: 

 
• rescueboard; 
• lijnredding; 
• afzoeken ondiepte  
• rescuetube. 
• redding met primair alleen een reddingsvest 

 
C.  Bevrijdings-, vervoersgrepen 

 
1. Op de kant tonen van: 

• de dubbele polsgreep; 
• voorwaartse omklemming; 
• achterwaartse omklemming. 

 
2. De kandidaat vervoert, in het water, een drenkeling in twee* van de volgende 

vervoersgrepen gedurende 100 meter: 
• kopgreep; 
• okselgreep; 
• schoudergreep; 
• polsgreep; 
• zeemansgreep; 

 
D.  Schiemannen 
 
 1. Het uitvoeren van twee

2  
van de volgende knopen: 

• halve knoop; 
• achtknoop; 
• platte knoop; 
• paalsteek. 

 
E.  Uit het water halen 
 

1. Het kunnen demonstreren van: 
• ondersteunend vervoeren; 
• stoeltje; 
• rautekgreep 
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F.  Theorie 
 

Aan de hand van de theorie boek Live Saver Hoofstuk 1 t/m 7 wordt de redding uitgevoerd in 

B nabesproken. Er wordt tijdens dit gesprek gekeken welke techniek is toegepast en waarom 

deze keuze gemaakt is. Daarnaast worden er door de examinator nog twee casussen 

voorgelegd gerelateerd aan de werkzaamheden op het strand binnen de plaatselijke 

Reddingsbrigade. 

 

 

 Noot: inclusief kunnen bedienen van een communicatiemiddel en toepassen van de 
communicatie procedure 

 Noot: de keuze van de vaardigheden ligt bij de examinator 
 


