
Les 3 - Stromingen (de grote rolgolf)
Bladzijde 5 tot 15
Door het getij, de wind of bij dammen die ver het water insteken (strekdammen) ontstaan er stromingen in het 
water. Een stroming kan verraderlijk zijn omdat je gewoon zwemt en ineens in een stroom terecht komt die 
een heel andere kant op gaat - waardoor het moeilijk kan zijn om terug te zwemmen naar de kant. Let dus altijd 
goed op waar je het water in gaat!

TIPS VAN DE 
REDDINGSBRIGADE:
• Let goed op de waarschuwings-

borden voor gevaarlijke stroming 
• Ga niet het water in waar een bord 

staat voor gevaarlijke stroming
• Ga niet zwemmen in de buurt van 

een mui
• Volg de aanwijzingen van de    

Reddingsbrigade op als zij waar-
schuwen voor sterke stromingen

• Ga niet met je luchtbed de zee   
op bij aflandige wind (dan waait 
de wind van het land af, dus de 
zee op).

Wat is een mui?
Op het strand vind je vaak kuilen en geulen vol 
water. Zo’n kuil of geul voert het vloedwater 
terug naar zee. Dit wordt een mui genoemd. 
Daardoor kan er een sterke stroming richting
 zee ontstaan. Mocht je daarin terecht komen,
 raak niet in paniek, verzet je niet tegen de 
stroming. Laat je drijven en zwem mee op 
de stroming langs de kustlijn, zodat je 

op een zandbank belandt. Probeer 
daarna de aandacht te trekken 

van strandbezoekers of de 
Reddingsbrigade door 

hulp te roepen en met 
je armen te zwaaien.

De kleine kapitein en zijn maatjes laten 

zich meevoeren op de stromingen van de 

zee. Om weg te komen maken zij gebruik 

van springtij. Springtij is de periode waar-

in het verschil tussen hoog- en laagwater 

het grootst is (vloed en eb). Niet alleen het 

hoogwater is dan hoger dan gemiddeld, 

het laagwater is dan ook lager dan ge-

middeld.

Springtij treedt twee keer per maand op 

en veroorzaakt sterke (onder)stromingen. 

Als het dan ook nog eens flink gaat

waaien of zelfs stormen kunnen er golven 

ontstaan van wel 15 meter hoog! 
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Les 2 - Eb & vloed (de drakenpoort)
Bladzijden 21 tot 24
Eb en vloed is de dagelijkse op- en neergaande beweging van de zee, ook wel getij genoemd. 
De periode van laagwater heet eb. Vloed is de periode van hoogwater. Het tijdstip van hoog- 
en laagwater is in elke kustplaats anders en elke dag is het op een ander moment hoogwater. 
Kijk dus van te voren goed naar de getijden als je wilt gaan zwemmen of met een luchtbed, 
surfplank of zwemband de zee op wilt.  surfplank of zwemband de zee op wilt.  

TIPS VAN DE 
REDDINGSBRIGADE: 
• Vraag bij de Reddingsbrigade of het veilig is om te gaan zwem-

men en kijk welke vlag er hangt bij de brigadepost. Weet je 
niet wat de vlag betekent? Vraag het aan de vrijwilligers van 
de Reddingsbrigade! 

• Kijk voor je gaat zwemmen wanneer het eb & vloed is. Kan je 
nog niet zwemmen ga dan tot je knieën in het water

• Als je wel kan zwemmen ga niet verder dan je heupen in het 
water

• Zorg dat je altijd kan blijven staan

De familievoorstelling De Kleine Kapitein (6+) is onderdeel van de landelijke campagne 
van Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met De kleine kapitein over veiligheid op het water.
Voor deze lessen heb je het boek van Paul Biegel nodig: DE GROTE KLEINE KAPITEIN

Les 1 - Blijf veilig op het water met de kleine kapitein

TIPS VAN DE 
REDDINGSBRIGADE:
• Ga alleen zwemmen of watersporten op 

aangewezen zwem-of watersportlocaties
• Ga zwemmen daar waar toezicht is
• Ga nooit alleen zwemmen
• Is het water nog erg koud trek dan een 

wetsuit aan als je gaat zwemmen en ga 
niet te lang in het water

• Draag altijd een zwemvest aan boord van 
een boot

• Spring niet zomaar van bruggen, of sluizen
• Als je iemand in nood ziet in het water; 

blijf rustig, denk dan eerst aan je eigen 
veiligheid, bel 112 en probeer een drijf-
middel naar de drenkeling te gooien.
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Bladzijde 218 tot 228
Nederland is een waterland en water is leuk om in 
te zwemmen, mee te spelen of op te varen.
Maar voordat je gaat zwemmen, varen of als je in 
de buurt speelt van water moet je aan een aantal 
dingen denken: Heb je een zwemdiploma? Heb 
je je zwemvest aan als je aan boord van een boot 
zit? Wat trek je aan als het water nog heel koud is? 
Waarmee  kun je iemand uit het water redden? 

De kleine kapitein 

zit vast onder de 

drakenpoort, kan 

je uitleggen hoe 

dat komt? Waar 

wacht hij op om 

weg te komen? 

Wat gebeurt er 

dan?

VAAR MEE 
MET DE KLEINE 
KAPITEIN IN HET 
THEATER BIJ JOU IN 
DE BUURT.
KIJK OP DE SPEELLIJST 
WWW.MIJNKLEINEKAPITEIN.NL

Kromme Arie dobbert al jaren op de oceanen 

rond. Kijk naar de scènefoto hiernaast: kan jij 

zeggen of hij de veiligheidsregels wel gebruikt?
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