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‘Een zwemdiploma is dan
wel heel nuttig’

REPORTAGE REDDINGSBRIGADE

Het theater bezoeken en met een diploma thuiskomen.
Het overkwam gistermiddag de 6-jarige Thomas van
der Molen en zijn vriendinnetje Mathilde Koopman.

wel heel
Jan Schlimbach

STADSKANAAL De foyer van theater
Geert Teis in Stadskanaal stroomt
woensdagmiddag vol met kinderen,
ouders en grootouders. Nog voor de
voorstelling De Kleine Kapitein, naar
een boek van Paul Biegel, begint,
wordt door de 6-jarige Thomas van
der Molen en zijn even oude vrien-
dinnetje Mathilde Koopman al een
toneelstukje opgevoerd.

Onder begeleiding van Marte
Smit en Nynke Hollander van de
Groninger Reddingsbrigade GRB
doet Mathilde alsof ze in het water
dreigt te verdrinken. Smit legt aan
Thomas uit hoe hij Mathilde kan
redden met een werplijn. Thomas

werpt Mathilde het touw toe en trekt
haar op het droge. Vervolgens mag
Mathilde Thomas op soortgelijke
wijze redden. Thomas dreigt zoge-
naamd kopje-onder te gaan.

De GRB is met reddingsboeien en
werplijnen in het theater aanwezig,
omdat aan de theatervoorstelling
een landelijke campagne gekoppeld
is over veiligheid op het water. Niet
alle kinderen halen tegenwoordig
nog een zwemdiploma. Niet ieder-
een onderkent de gevaren van het
water, weten Smit en Hollander.

De laatste leert de kinderen de
vlaggen herkennen die op zwem-
stranden hangen, zoals de roodgele.
Tussen twee van die vlaggen is het
veilig zwemmen, want dan houdt

nuttig’
een strandwacht de boel in de gaten.
Een rode betekent uiteraard gevaar
en dus niet zwemmen.

Bij de aansluitende overhoring
blijken de twee kinderen alle vlag-
gen nog te kennen en zijn ze ge-
slaagd. Nog voor de echte theater-
voorstelling begint, worden ze door
de GRB voorzien van een diploma.
Zij kennen en onderkennen de geva-
ren van open water. ,,Da’s een mooi
begin”, concludeert oma.

Thomas heeft al het zwemdiplo-
ma A, Mathilde krijgt nog les. Red-
dingszwemmer wil Thomas later
niet worden. ,,Ik word archeoloog.
Een zwemdiploma is dan wel heel
nuttig . Je kunt in bepaalde situaties
onder water terechtkomen.”

¬ Thomas en Mathilde met hun diploma van de reddingsbrigade. Foto Harry Tielman


