
Thuis opdracht bevrijdingsgrepen 
 
Beste leden, 
 
Voor sommigen van ons is het meivakantie. Ook zijn in deze periode verschillende 
speciale dagen: Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. 
Weten jullie het nog… 5 mei 2018? Toen hadden we een spellenochtend in het 
zwembad: “bevrijdingsochtend”. 
 

 
 
Hier hebben wij toen onder andere  diverse bevrijdingsgrepen gedaan die niet meer 
beschreven staan in de theorieboeken. 
Dit heeft de Technische Commissie inspiratie opgeleverd voor de thuis-opdracht van 
deze week.  
 
Reacties kun je mailen naar tc@notwin.nl                   Veel succes! 
 
Groeten van de TC en alle instructeurs 
 

 

mailto:tc@notwin.nl


Junior Redders: 
 
Vervoersgrepen: de kopgreep 
 
De kopgreep wordt toegepast bij een rustige of bewusteloze drenkeling. Dit wordt eerst 
geoefend door middel van het vervoeren van een stokje of een bal. Daarna wordt een 
reddingspop gebruikt om de kopgreep aan te leren. Bij de kopgreep houd je het hoofd 
van het slachtoffer vast.  
 
Dit doe je als volgt: 

• Maak kommetjes van de handen. 
• Leg de handen over de oren van de drenkeling en laat de vingers richting zijn 

haarkruin wijzen (prik daarbij niet in de ogen). 
• Houd je ellebogen zo veel mogelijk tegen elkaar aan. 

 

 
 
Oefen het vasthouden van een drenkeling in de kopgreep met een bal of met een 
broertje/zusje of je vader/moeder. 
 

  



Zwemmend redders: 
 
Bevrijdingsgrepen: 
 
Dubbele polsgreep 
 
De dubbele polsgreep wordt gebruikt wanneer het slachtoffer de redder aan één of 
beide polsen heeft vastgegrepen. 
De bevrijding uit de dubbele polsgreep gaat als volgt: 
Wanneer het slachtoffer je vastpakt aan de onderarmen, draai jij je armen in een snelle 
beweging naar beneden en trek je jezelf los. In sommige gevallen heb je jezelf op deze 
manier al bevrijd (snelle bevrijding). 
 

 
 
Wanneer dit niet lukt, kun je je volgens de onderstaande stappen bevrijden: 
1. Pak met je hand de pols van het slachtoffer vast, waardoor je zijn duim aan de 
buitenzijde en de vingers aan de binnenzijde plaatst. 
2. Vervolgens draai je jouw ‘vrije’ hand tussen duim en wijsvinger van het slachtoffer 
door naar binnen. Met de andere hand draai je op dit moment tegengesteld. 
3. Het slachtoffer zal de ‘vrije’ hand moeten loslaten. 
4. Strek de arm waaraan het slachtoffer je vasthoudt in de richting van je borst. Hierdoor 
wordt 
het slachtoffer achteruit geduwd, waardoor de afstand tussen jou en het slachtoffer 
groter 
wordt. 
5. Daarna trek je jouw arm met een snelle cirkelbeweging boven water tot boven je 
schouder. 
6. Vervolgens steek je je arm onder de oksel van het slachtoffer, zodat hij met zijn rug 
naar jou 
toe komt te liggen. 
7. Het slachtoffer kan vervolgens vervoerd worden in een passende vervoersgreep. 

 



 
Achterwaartse omklemming 
 
De achterwaartse omklemming wordt gebruikt wanneer het slachtoffer de redder van 
achteren met beide armen vastpakt. 
De bevrijding uit de achterwaartse omklemming gaat als volgt: 
Terwijl je jouw kin naar de borst tracht te bewegen, beweeg je tegelijkertijd ook je 
schouders naar boven. Hierdoor voorkom je dat de armen van het slachtoffer onder je 
kin blijven ‘haken’ en je luchtpijp wordt dichtgedrukt. Tegelijkertijd probeer je 
achterover te gaan hangen waardoor het slachtoffer het gevoel zal krijgen dat hij onder 
water raakt. Pak de ellebogen van het slachtoffer vast en duik vervolgens naar beneden 
weg (snelle bevrijding). 
 

 
 
Wanneer dit niet lukt kun je je volgens de onderstaande stappen bevrijden: 
1. Duw je kin naar beneden op je borst, zodat het slachtoffer je keel niet meer kan 
dichtknijpen. Vervolgens haal je diep adem. 
2. Pak daarna met beide handen de onderliggende arm van het slachtoffer vast (ervan 
uitgaande dat de rechterarm van het slachtoffer onder ligt). 
3. Met je linkerhand omklem je de pols van het slachtoffer. Met de rechterhand pak je 
vervolgens de elleboog van het slachtoffer vast en draai je je hoofd naar links. 
4. Trek nu gelijktijdig je linkerarm naar beneden en duw met je rechterarm de arm van 
het slachtoffer over je achterhoofd omhoog. 
￼5. Zet de beweging met je rechterarm door, zodat je achter het slachtoffer komt te 
liggen. 
6. Laat nu de elleboog van het slachtoffer los en pak met je vrijgekomen hand de 
rechterpols 
van het slachtoffer vast. Vervolgens pak je het slachtoffer over naar een passende 
vervoersgreep. 
 

 



 
Voorwaartse omklemming 
 
Deze greep wordt gebruikt wanneer een slachtoffer je vanaf de voorzijde of, als je 
zwemt, vanaf de onderzijde om je lichaam met twee armen vastpakt. 
De bevrijding uit de voorwaartse omklemming gaat als volgt: 
Wanneer je in de voorwaartse omklemming wordt vastgegrepen zal het slachtoffer vaak 
proberen zichzelf bovenop jou te krijgen, om zo ergens op te kunnen steunen. Door als 
redder boven het slachtoffer te blijven, zal het slachtoffer bijna direct weer loslaten. Om 
snel los te komen, pak je als redder het slachtoffer onder de ellebogen vast en duw je 
jezelf naar beneden. In veel gevallen kun je nu al onder de armen van het slachtoffer 
door wegduiken (snelle bevrijding). 
 
Wanneer dit niet lukt kun je je volgens de onderstaande stappen bevrijden: 
1. Pak het slachtoffer zo stevig en zo ver mogelijk, met je linkerhand om de middel van 
het slachtoffer, op zijn rug vast. Is het slachtoffer gekleed dan kan hij aan de kleren op de 
rug worden vastgepakt. 
2. Vervolgens sla je jouw rechterarm over de linkerarm van het slachtoffer heen en leg je 
je rechterhand dwars op de mond en tegen de neus van het slachtoffer aan. Duw met de 
zijkant van je pink tegen het neusbeentje van het slachtoffer. De mond en neus zijn op 
deze manier afgesloten. 
3. Daarna duw je het slachtoffer zo ver mogelijk van jezelf vandaan. Je maakt zo de 
afstand tussen jezelf en het slachtoffer groter. De ontstane ruimte gebruik je om naar 
beneden weg te duiken en jezelf te bevrijden. 
4. Tegelijkertijd trek je met je linkerhand het slachtoffer met de rug naar je toe. 
5. Zo vang je met je rechterarm in de vorm van een haak het slachtoffer op. 
￼6. Direct daarna breng je het slachtoffer in een passende vervoersgreep naar de kant. 
In deze situatie is de polsgreep de meest voor de hand liggende vervoersgreep. 
 

 
 
Oefen de bevrijdingsgrepen met je broertje/zusje of je vader/moeder. Laat alle 
drie de fases zien. 
 
  



Vervoersgrepen 
 
Houdgreep 
De houdgreep is een vervoersgreep die volgt uit de dubbele polsgreep. Na het uitvoeren 
van de dubbele polsgreep heeft de lifesaver de drenkeling vast in de houdgreep. 
 

 
 
 
Polsgreep 
De polsgreep kun je gebruiken om een slachtoffer te vervoeren die onrustig is; hij zwaait 
bijvoorbeeld met zijn armen om zich heen. 

• Ga met je rechterhand tussen het lichaam en de rechterarm van het slachtoffer 
door en pak zijn pols zo dicht mogelijk bij zijn hand vast. 

• Pak met je linkerhand op dezelfde manier de linkerpols van het slachtoffer beet. 
• Trek vervolgens je eigen handen zo dicht mogelijk op gelijke hoogte van de borst 

van het slachtoffer; zijn ellebogen staan nu ver uit elkaar, waardoor hij zich 
moeilijk kan verzetten. 

 

 
 



Zeemansgreep 
De zeemansgreep kun je gebruiken in onrustiger weers- en/of wateromstandigheden, 
bij een bewusteloos slachtoffer en/of om een slachtoffer geruststelling te bieden. 

• Houd het slachtoffer om zijn borst vast, met jouw armen onder zijn oksels door. 
 

 
 
Okselgreep 
De okselgreep kun je gebruiken voor een rustig of bewusteloos slachtoffer, zonder 
hoofd- of wervelletsel, in rustige weers- en wateromstandigheden. 

• Pak met licht gebogen armen beide oksels van het slachtoffer vast en zwem in 
enkelvoudige rugslag terug. 

 

 
 



Schoudergreep 
De schoudergreep kun je gebruiken wanneer je een onrustig slachtoffer in bedwang wilt 
houden. 

• Ga aan beide zijden van het slachtoffer met je armen tussen het lichaam en de 
arm van het slachtoffer door en leg je handen op de schouders van het 
slachtoffer. 

• Breng je ellebogen zo ver mogelijk uit elkaar, zodat deze zo dicht mogelijk bij die 
van het slachtoffer komen. De ellebogen van het slachtoffer staan nu ook ver uit 
elkaar. 

 

 
 
Oefen het vasthouden van een drenkeling in de verschillende vervoersgrepen met 
een broertje/zusje of je vader/moeder. Denk ook aan het defensief benaderen. 
 
Oefen ook de kopgreep uit de thuis-opdracht Junior Redder. 
 

Life Savers: 
Bedenk een vervoersgreep die niet hierboven staat genoemd.  
Oefen het vasthouden van een drenkeling in jouw bedachte vervoersgreep met een 
broertje/zusje of je vader/moeder. Denk ook aan het defensief benaderen. 
 
Oefen ook de kopgreep uit de thuis-opdracht Junior Redder. 
Oefen ook de bevrijdings- en vervoersgrepen uit de thuis-opdracht Zwemmend Redder. 
 
 


