Mechelen, 21/01/2019
NELOS-secretariaat

Redder en Duiker-Redder - Bijscholingen
NELOS-Info nr. 348

Beste duikschoolverantwoordelijken en bestuursleden
Gelieve hieronder informatie te vinden voor alle NELOS-leden in het bezit van een brevet
“Hoger Redder” en/of “Duiker Redder”, gelieve deze NELOS-Info aan hen te communiceren.
Aan alle NELOS-leden, houder van het hoger- en/of duiker-redders brevet van VTS SportVlaanderen.
Ref.: VLAREM II bis Art. 5.32.9.2.1., Art.5.32. 9.2.2 en Art.5.32. 9.3.2.
BS van 27/01/2009 Vlarem-reglementering zwembaden gewijzigd vanaf 1/03/2009
In samenwerking met VTS-Sport Vlaanderen, de Vlaamse Reddings-federatie (RedFed)
proberen we alle NELOS-leden met het “Hoger Redder” en/of “Duiker Redder” diploma van
VTS Sport Vlaanderen op te lijsten.
Om actief als redder te kunnen functioneren
voorziet het VLAREM dat de houders van dit
brevet minstens eenmaal per jaar, een
bijscholing volgen waarbij, oefeningen in reddingen reanimatietechnieken.
Teneinde dit duidelijk kenbaar te maken bij de
verschillende zwembadbeheerders verstrekt NELOS aan alle bijgeschoolde “Hoger
Redders” en/of “Duiker Redders” het bovenstaande kaartje.
Bij deze vragen wij aan alle clubs (-secretariaten of leden met dit brevet) dit bekend te
maken.
Gelieve volgende informatie door te sturen naar redder@nelos.be (Danny Vanparys):
1°
2°
3°
4°
5°

Naam en Voornaam
NELOS ID (Terug te vinden op de keerzijde van u CMAS-kaartje – vb NELOS N° 12345 W 99)
Jaar (en datum) Brevet “Hoger Redder”.
Jaar (en datum) Brevet “Duiker Redder” (of assimilatie)
Scan van recentste bijscholing Redder (tenzij recent brevet behaald, in dit geval datum opgeven)

Deze kaartjes zullen vanaf 01-04-2019 NELOS periodiek worden afgedrukt en opgestuurd
naar de “Hoger Redders” en/of “Duiker Redders” bijgeschoold na 01-01-2019.

Assimilatie tot “Duiker Redder” voor Hoger Redders”
Tot nader bericht kan een “assimilatie naar Duiker Redder” nog steeds aangevraagd worden
op de VTS-website door de houders van het brevet “Hoger Redder” zelf op voorwaarde:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Houder van het “Hoger Reddersbrevet” (BLOSO) Sport-Vlaanderen;
Recent bijscholingsattest (tenzij brevet < 1 jaar);
2*Duiker NELOS zijn;
60 geregistreerde duiken / 30 duikuren;
Houder van het Duiker Hulpverlener NELOS brevet;
De leeftijd van 18jaar bereikt hebben.

Tevens kan je voor alle vragen ivm de opleidingen tot “Hoger Redder” en/of “Duiker
Redder” terecht bij Danny Vanparys (2*I NELOS en Docent Duiker Redder/Hoger Redder RedFed)
via redder@nelos.be
Wie zich verder wenst te specialiseren in de reddingssport en reeds in bezit is van één van
bovenstaande brevetten kan zich verder specialiseren tot Docent Hoger Redder en/of
Docent Duiker Redder; hiervoor kan verder informatie bekomen worden bij Karel Logghe
(2*I NELOS en Directeur Reddersopleidingen RedFed) via opleiding@redfed.be .

Met vriendelijke groeten
Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter
Ronny MARGODT

