
                                                               

 

                                                                                                        
                                                                  

Geachte leden, beste ouders, 

 

Op ZATERDAG 13 MEI 2023 organiseren wij voor het eerst sinds lang terug een cursus 

teambuilding 

 

                        “AUTO TE WATER” !!! 
 

Deze activiteit wordt opengesteld voor alle leden van onze zwemclub vanaf 12jaar tot en 

met de volwassenen. Ook gezinsleden van kinderen van onze club mogen hieraan 

deelnemen!!! 

 

Wat zou u doen als u met uw auto in het water terechtkomt? 

Alleen diegenen die dat mee hebben gemaakt kunnen daar een antwoord op geven. Vaak is er 

een paniekreactie, omdat de meeste mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Net daarom 

organiseren wij, in samenwerking met de Redfed, Brasschaatse Reddingsclub en het Domein 

Sport Vlaanderen Willebroek de cursus “auto te water”. 

De situatie van ‘met een auto te water raken’ wordt live nagebootst en jij bent de 

hoofdrolspeler. We laten je niet zomaar onderdompelen, hiervoor is een bepaalde kennis 

vereist die de instructeur voorafgaand aan de praktijk aan je uitlegt. 

Wist je dat er 750 á 800 keer per jaar een personenauto in het water terechtkomt? In deze 

cursus leer je over ‘hoe te handelen’ en zul je zelf ervaren hoe het is om onder water uit een 

auto te ontsnappen. 

De cursus “Auto te water” is opgezet om mensen verantwoord te laten handelen als ze met 

een auto te water raken. Belangrijke aspecten komen aan de orde zoals het voorkomen van 

paniek en het in veiligheid brengen van jezelf en de medepassagiers. Verder wordt er veel 

aandacht besteed aan het gebruik van reddingsmiddelen en komen er technische aspecten van 

de auto aan de orde. 

Praktische informatie: 

Afspraakplaats: Bloso centrum Hazewinkel, Beenhouwersstraat 28 te Heindonk (zeilcentrum) 

Vervoer: Eigen initiatief, gelieve te carpoolen! 

Er zijn kleedkamers aanwezig, maar er is geen douche gelegenheid. 

Kledij: Slechte kledij, slecht schoeisel, eventueel bij erg koud water (minder dan 16°C): duik- 

of surfpak maar is niet verplicht. 

Kostprijs: € 25/persoon 

 

 

 

 

 



                                                               

 

                                                                                                        
                                                                  

 

INSCHRIJVEN kan enkel ONLINE  

tot en met zondag 05 maart 2023!!! 

 Een inschrijving is pas geldig na overschrijving op het 

rekeningnummer BE35 2930 4565 6137, mededeling: naam,  

voornaam + auto te water 

                               
 

Wij hopen op een talrijke opkomst!!!                                               Sportieve groetjes,     
     Het Mi- CO team. 


