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Operationeel was 2011 een rustig jaar met gelukkig weinig grote incidenten. Op bestuurlijk vlak is er wel vooruitgang 

geboekt en hebben we op beleidsgebied wat successen behaald in relatie tot de gemeente Bergen en Reddingsbrigade 

Nederland. 

Door de vele ontwikkelingen de laatste jaren, waaronder de relatie met de gemeente Bergen en Reddingsbrigade 

Nederland, de nieuwe opleidingen, etc, etc, is het jaarverslag steeds meer uitgebreid. Over het afgelopen verslagjaar 2011 

is dit niet anders. De geleverde prestaties op alle fronten binnen de ERB komen weer aan de orde. 

Overigens komen alle operationele zaken terug in het Operationele jaarverslag 2011, welke begin 2012 zal verschijnen. 

 

 

BESTUUR EN VERGADERINGEN. 

Het bestuur hield in 2011 11 reguliere bestuursvergaderingen.  

Op maandag 21 februari werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 27 leden aanwezig. 

Volgens rooster waren Edwin Buis, Harrie de Goede en Sven Wijker aftredend. Edwin en Harrie werden door de vergadering 

voor een nieuwe periode herkozen. Sven stelde zich niet herkiesbaar. Door het bestuur werd Dirk Sander voor als opvolger 

voorgesteld. Door de vergadering werd Dirk gekozen als nieuw bestuurslid. Sven heeft 10 jaar als materiaalcommissaris in het 

bestuur gezeten.  

 

 

SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE. 

Het secretariaat verwerkte in het verslagjaar 2011 189 ingekomen en 106 uitgaande stukken. 

Naar aanleiding van de ledenwervingsactie op de Egmondse scholen in september meldden 5 nieuwe jeugdleden zich aan. 

Het totale aantal nieuwe leden in 2011 bedraagt 8 leden.  

Het aantal afmeldingen in 2011 bedraagt 21 leden!  

Per 31 december 2011 zijn er totaal 169 leden ingeschreven: dit zijn  113 A(ctieve)-leden, 30 (slapende) C-leden en 26 (jeugd) 

B-leden.  Er is de laatste jaren een behoorlijke afname van onze vrijwilligers, hetgeen in de toekomst absoluut merkbaar gaat 

worden in de strandpostbezetting. 

Sportlink. 

De ledenadministratie is sinds 2011 grotendeels ondergebracht in Sportlink Club, een online applicatie (zgn. cloud 

computing) waar op dit moment de NAW gegevens en diploma’s in worden verwerkt. Voor wat betreft de diploma’s geldt dit 

nog alleen voor de diploma’s behaald vanaf 2011 of de diploma’s die gemeld zijn aan het landelijk bureau van 

Reddingsbrigade Nederland. Ook alle overige ERB-bestanden worden op het world wide web bewaard, zodat we overal en 

altijd over de juiste en laatste gegevens kunnen beschikken. 

 

JUBILEA. 

40 jaar lid:  Cor Kager. 

 

IN MEMORIAM. 

Gert de Jong is op op 91 jarige leeftijd op vrijdag 30 december 2011 overleden. Gert was sinds 1950 lid en was ook Lid van 

Verdienste van de ERB vanwege zijn grote bijdrage voor de ERB. Meer dan 30 jaar regelde Gert de stranddonaties bij de 

kampeerverenigingen. 

 

 

OVERLEG GEMEENTE BERGEN EN BES BRIGADES. 

In 2010 werd de pilot Reddingswerk gemeente Bergen afgerond. Afgelopen verslagjaar werd door de gemeente Bergen 

gebruikt om beleid te maken met betrekking tot de bewaking van de stranden in de gemeente. De uitkomsten uit de 

gehouden pilot gold als basis van het beleidsplan, maar ook het beheersplan reddingsbrigades gemeente Bergen en 

visiedocumenten geschreven door de KNRM en Veiligheidsregio NHN werden gebruikt om tot een beleidsstuk te komen. Ook 



de reddingsbrigades werd gevraagd naar de in te zetten mensen en middelen. In december werd het beleidsstuk, overigens 

geschreven door en vanuit de gemeente Bergen, ter goedkeuring neergelegd bij het college van burgemeester en 

wethouders. Onderdeel van het beleidsstuk is te komen tot een dienstverleningsovereenkomst, waarvoor nog een aantal 

beleidsvormende vraagstukken openstaan. De komende twee jaar wordt gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke 

dienstverleningsovereenkomst. 

Met de gemeente Bergen is onenigheid ontstaan over de hoogte van de vergoeding strandwachten. Sinds enkele jaren 

bedraagt de vergoeding voor de weekstrandwachten van de ERB € 50,00 per dag, de gemeente Bergen gaat per 2011 niet 

verder dan € 25,00 per dag. Het verschil heeft de ERB in 2011 uit eigen middelen betaald, maar hier zal een structurele 

oplossing moeten komen vanuit de gemeente. 

Het “Harmonisatieoverleg BES brigades” werd in 2011 nieuw leven ingeblazen en heet voortaan “Operationeel overleg 

reddingsbrigades”. Ons contactpersoon binnen de gemeente is niet gewijzigd, maar ook het beschikbare aantal uren voor de 

brigades is niet verhoogd. Gevolg was dezelfde problematiek ten aanzien van het oplossen van vraagstukken vanuit de 

brigades als in 2010. 

Positief te noemen is de actie die de gemeente heeft ondernomen na de brand in de strandpost. Volgens afspraak is de 

verbrande unit direct na verplaatsing naar de winterlocatie hersteld door Brouwer Unitbouw. Ook andere onderhoudspunten 

aan de units, opgesteld door Brouwer, zijn door de gemeente opgepakt. 

Met de BES brigades is samengewerkt voor de vervanging van de terreinvoertuigen in 2012. Er is een gezamenlijke 

werkgroep opgericht die het hele traject heeft voorbereid. Namens de ERB nemen Danny Kemps en Marc van Duin zitting in 

de werkgroep. Het eindrapport, met het voorstel voor een Toyota Landcruiser, is door de drie brigadebesturen goedgekeurd 

waarna de afdeling inkoop van de gemeente Bergen ermee aan de slag is gegaan. Alle aanbevelingen uit het rapport zijn door 

de gemeente overgenomen, echter door de enorme budgetoverschrijding is ervoor gekozen om het voertuig van RB Schoorl 

een jaar door te schuiven. Zo werd ook een Europese aanbesteding omzeild. De gemeente Bergen kan pas tot bestelling van 

de voertuigen overgaan wanneer de gemeenteraad de budgetten heeft goedgekeurd. Dit gebeurd in februari 2012. Dit 

betekent dat de voertuigen medio juni/juli 2012 geleverd zullen worden. 

 

 

REDDINGSBRIGADES NEDERLAND / RVR / SAMENWERKENDE KUSTREDDINGSBRIGADES NHN. 

Naar aanleiding van het dodelijke ongeval tijdens een werkbezoek van een wethouder van de gemeente Bloemendaal voor 

de kust van Bloemendaal in augustus 2010 is door Reddingsbrigade Nederland aan Broeksma Management opdracht 

gegeven een rapport hierover te maken. Naar aanleiding van dit rapport is de ERB organisatie tegen het licht gehouden en is 

ook gebruik gemaakt van externe expertise. Aanbevelingen zullen als procedure in de ERB organisatie in 2012 worden 

geïmplementeerd. 

In 2011 is er één (1) SKR overleg gehouden, en wel op voorzittersniveau. De relatie van de reddingsbrigades en 

Reddingsbrigade Nederland tot de Veiligheidsregio-NHN is hier aan de orde gekomen. In afwachting van een start van de 

Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) werd besloten met één (1) aanspreekpunt te gaan werken en organisatorisch 

onderling meer samen te gaan werken. Besloten werd een convenant op te stellen waarin de samenwerking geformaliseerd 

zou worden. Echter, in het najaar van 2011 waren de plannen voor invoering van de RVR’s door Reddingsbrigade Nederland 

in een ver gevorderd stadium dat een convenant tussen de reddingsbrigades achterhaald was. Immers, ook bij de RVR is er 

één (1) aanspreekpunt vanuit de deelnemende brigades naar andere partners. 

Op 9 december is het eerste overleg gehouden van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Alle aanwezige 

brigades hebben groen licht gegeven voor het opzetten van een RVR in de regio NHN. Vanaf 2012 zal de samenwerking 

gestalte gaan krijgen en zullen de deelnemende reddingsbrigades ook als één partner naar buiten optreden. Met name naar 

de VR-NHN is dit een gewenste situatie. 

 

 

ONDERHOUDSCOMMISSIE. 

Tijdens de ledenvergadering in februari heeft Dirk Sander het stokje overgenomen van Sven Wijker als materiaalcommissaris. 

Dankzij de overige leden van het bestuur en de back-up van Sven is de bestuurswissel goed verlopen en voelt Dirk zich op zijn 

plek. 

 

Nieuw materiaal: 

In 2011 is vervangen of nieuw aangeschaft: 

- Vervanging van 14 semi automatische redvesten (speciaalvest) inclusief kruisband en de aanschaf van 3 volautomaat 

redvesten. Gekozen is voor het fabrikaat Secumar. 

- Vervanging van de 15pk buitenboordmotor voor de Roodnatvlet (EGM1.18). 

- Vervanging van 6 verrekijkers. 



 

Noemenswaardigheden 2011. 

- De EGM 019 (Rescue 3 RN) is medio het zomerseizoen voorzien van een nieuwe buitenboordmotor en een waterdichte 

C2000 set. 

- De EGM 120 (tractor) heeft in april de mensen van ZHE flink aan het werk gezet, een lekkage van diverse keringen en de 

brandstoftank waren hier het probleem. 

- De nieuwe buitenboordmotor van de EGM 118 (Roodnatvlet) is door de leden van de onderhoudscommissie in twee 

tochten ingevaren en klaar voor gebruik. 

- In juli ontsnapt de ERB aan een catastrofe. Door onbekende oorzaak ontstaat er brand in de berging. Door de hevige 

rookontwikkeling wordt de brand gesmoord en blijft de brandschade beperkt tot de schade in de berging zelf. 

- In september gaat de EGM 129 (Rescue 3 ERB) weg voor onderhoud.  Schade ontstaan aan de schroef tijdens de 

oefening op het Uitgeestermeer heeft toch meer schade aangericht als gedacht. De as is getordeerd en diverse keringen 

zijn lek. Na overleg met de gemeente Bergen wordt besloten de motor te laten repareren en de geplande vervanging van 

de motor na het zomerseizoen van 2012 te doen. 

- Begin november is de EGM 159 (waterscooter) aan de beurt voor onderhoud. Al snel blijkt de waterscooter een 

probleem te hebben met de koeling. Dit euvel wordt verholpen, echter tijdens het testvaren is er water in het motorblok 

terecht gekomen en is het motorblok gescheurd waardoor de waterscooter total-loss wordt verklaard. Via de 

verzekering van Reddingsbrigade Nederland kan de ERB een nieuwe waterscooter bestellen. 

- Het zorgenkindje van 2011 is de waterdichte communicatie van de EGM 159. Deze is diverse malen nagezien door de 

leverancier. Op dit moment wordt er gewerkt aan een modificatie van de communicatieset. 

Verder zijn er gedurende het seizoen diverse mankementen geweest, die door de dienst doende strandwacht of iemand van 

de onderhoudscommissie prima zijn opgelost. 

 

Doelstellingen 2011. 

- Het werken volgens een jaarplanning. 

De planning is eigenlijk voor elk jaar het zelfde en dus heel makkelijk in te vullen. Zo krijgt men een goed overzicht of de 

onderhoudswerkzaamheden op tijd kunnen worden afgerond of dat men moet ingrijpen. 

- Het periodiek inspecteren van de voer- en vaartuigen. 

Door het plegen van een periodieke inspectie en het registreren van dit alles kan men preventief “storingen” voorkomen 

of zien wanneer iets uit de pas dreigt te gaan lopen. Deze periodieke inspectie is voor de EGM 159 goed verlopen echter 

voor de overige vaartuigen zijn deze inspecties niet goed uitgevoerd, hetgeen overigens niet heeft geleid tot een 

verminderde inzetbaarheid van deze vaartuigen. 

- Het nalopen van alle voer- en vaartuigen aan het einde van het seizoen. 

Door alle eenheden na te lopen aan het einde van het seizoen, de mankementen en of defecten te registreren kan men 

uiteindelijk bij het onderhoud exact aangeven wat er gebeuren moet naast het gebruikelijke onderhoud. 

 

Doelstellingen 2012. 

- Het continueren van de ingeslagen weg. 

- Het opnemen van de periodieke inspectie van alle vaartuigen volgens concept 2011 

- Het herindelen van de loods en de kazerne zodat nagenoeg alles een vaste plaats krijgt en dus makkelijker vindbaar 

wordt. 

Samenstelling onderhoudscommissie 2011. 

Sven Wijker  bestuur, boten/motoren/trailers  (tot maart 2011) 

Dirk Sander  bestuur, gereedschap/communicatie (vanaf maart 2011) 

Edwin de Groot  voorzitter 

Engel Wijker  huisvesting 

Jasper Corts  reddingsmiddelen/kleding 

Danny Kemps  voertuigen 

Rick van Vemde  boten/motoren/trailers 

Nick Wittebrood  boten/motoren/trailers 

 

 



COMMISSIE OPLEIDINGEN. 

Winter 2011 

Het winterseizoen is er voor het eerst opgeleid in de nieuwe diplomalijn. Twee groepen werden nog volgens de oude 

opleidingsstructuur opgeleid. We spreken niet meer over diploma`s en brevetten maar alleen nog maar over diploma`s: het 

diploma Zwemmend Redder en het diploma Lifesaver. Er zijn veel overeenkomsten tussen de oude en nieuwe diploma`s, 

maar er moesten ook een hoop nieuwe dingen aangeleerd worden. Dit was een grote uitdaging voor alle instructeurs, maar 

ook voor de kandidaten. 

Na nog wat theorielessen en de EHBO les vond het examen vond plaats in april. 

Een drukbezochte avond door familie en andere belangstellenden. Voor de examinatoren was het ook een nieuwe ervaring, 

maar ondanks dat verliep de avond soepel. Helaas kon niet iedereen een diploma mee naar huis nemen. Er zijn die avond 3 

kandidaten gezakt waarvan 2 kandidaten het diploma in een later stadium alsnog gehaald hebben. 

Resultaten zwembadexamens 2011: 

diploma Deelnemers Geslaagd Afgewezen 

Zwemmend Redder 3 9 9 -  

Zwemmend Redder 4 10 10 - 

Lifesaver 1 3 2 1 

Lifesaver 2 5 5 - 

Diploma A (oud) 9 9 - 

Diploma B (oud) 3 3 - 

 

Twee van de geslaagde ERB leden bij Diploma B hebben zich bij de instructeurs gevoegd voor volgend seizoen. 

 

Zomer 2011 

Het is een uitdagend zomerseizoen geweest voor de kandidaten. Dit was het eerste jaar dat er gebruik gemaakt werd van 

aftekenboekjes en eigenlijk een heel nieuwe manier van opleiden: competentiegericht. Met andere woorden laten zien dat je 

het kunt door middel van opdrachten en ervaringen. Voor de een was dit wat makkelijker dan voor de ander. Wat niet 

veranderd is, is dat de vaardigheden ook getoetst worden op een examen. Dit was op 1 september. 

Het examen draait niet meer om alle “kunstjes te vertonen” maar aan de hand van een scenario laten zien dat je weet wat je 

moet doen. Deze avond werden diverse scenario`s gedraaid waaronder een zoekgeraakt kind en een drenkeling die een paar 

meter uit de kant lag. De examinatoren keken hoe de (junior)lifeguards de acties organiseren en later in een gesprek wordt 

het een en ander toegelicht. Er werd gevraagd naar de keuzes van bijvoorbeeld het redmiddel. Het kan in principe nooit fout 

zijn als er goede argumenten zijn waarom er voor iets gekozen is. Het theorieboek is de basis, maar de vertrouwde 

onderwerpen zoals de zoper en de stand van de maan/zon blijven ook vaste kost. 

Voor het eerst sinds jaren was het examen op een prachtige zomeravond. Een zeetje wat goed meewerkte, theorie wat 

buiten kon worden afgenomen, mooie zonsondergang; kortom helemaal goed. De scenario`s werden goed gedraaid, 

sommige (junior)lifeguards zijn niet eens nat geworden!  

Resultaten lifeguardexamens 2011: 

diploma Deelnemers Geslaagd Afgewezen 

Junior lifeguard (beach) 10 10  

Lifeguard (beach) 7 6 1 

Senior Lifeguard (beach) X X X 

 

Dit is het laatste jaar dat de EM-verklaringen geldig zijn op strand. De EM-verklaring is een formulier waarin wij als 

reddingsbrigade verklaren dat de kandidaten de beginselen van EHBO beheersen. Voor de aankomende (junior) lifeguard 

opleidingen is alleen het Oranje Kruis (EHBO) diploma geldig en moeten alle kandidaten dit diploma in het bezit hebben op 

het moment van examen.  

 

Dinsdagtrainingen/oefenbox 

Zoals de voorgaande jaren werd ook de dinsdagavondtrainingen gecontinueerd in 2011. De avond welke met name gericht is 

op praktische training werd goed bezocht door veel actieve leden. De ERB verwacht in verband met de nieuwe 

opleidingstructuur dat de dinsdagavond een steeds belangrijkere invulling gaat krijgen omdat in de nabije toekomst de 

strandwachten diverse proeven van bekwaamheden moet laten toetsen. Ook zijn op enkele avonden casussen mondeling 

uitgewerkt en gepresenteerd, hierop volgde vaak een zeer praktische discussie. Aardig om te vermelden is dat de jongere 

groep veel heeft aan brandingzwemmen heeft gedaan.  

 



Opleiding waterscooter 

De trainingen van operators en crewleden voor de waterscooter heeft in 2011 een vervolg gekregen. Degene die in het 

introductiejaar (2010) de beginnerstraining hebben gehad werden dit jaar uitgenodigd voor de herhalingstrainingen. Op een 

enkeling na hebben alle deelnemers drie keer de herhalingstraining bijgewoond maar ook hebben een aantal leden zich 

afgemeld als operator/crew in verband met de fysieke belasting. 

 

Oefeningen 

Naast de oefeningen welke uit de oefenbox gehaald worden zijn ook een aantal ‘grotere’ oefeningen gehouden. Gezamenlijk 

met de KNRM reddingboot en het kusthulpverleningsvoertuig  is een oefenavond ingevuld waarbij twee ongevallen waren 

gesimuleerd. De eerste was een vermissing van twee kinderen onder het zand en de tweede oefening was een 

aanvaringsongeval op zee. Tijdens de evaluatie is goed overlegt en kennis uitgewisseld, ook zijn er diverse bruikbare op-

/aanmerkingen gekomen van alle betrokken partijen. Ook is een oefenavond ingevuld met het gezamenlijk oefenen met de 

reddingboot van de KNRM, vooral voor jongere leden is dit zeer leuk. 

Op zaterdag 14 mei werd door de ERB een rampenoefening gehouden op het Alkmaardermeer. Een leuke gemixte groep van 

oudere en jongere leden namen deel aan de oefeningen. De oefeningen bestonden ondermeer uit navigeren, EHBO, in kaart 

brengen van onbekend gebied en zeemansvaardigheden zoals knopen en slepen. Ook deze oefendag is positief ervaren bij 

alle deelnemers. 

 

Omzetten diploma’s naar Lifeguard 

In 2011 is de aanzet gegeven tot het omzetten van de huidige diploma’s naar de nieuwe lifeguard diploma’s. De actieve A-

leden werd gevraagd alle behaalde diploma’s uit het verleden te verzamelen en samen met het volledig ingevulde 

aanvraagformulier voor lifeguard (Aanvraag PvB's overgangsregeling lifeguard) en/of instructeur (Aanvraag PvB's 

overgangsregeling instructeur) naar het secretariaat op te sturen. Van de 70 aangeschreven leden hebben zo’n 45 leden hun 

gegevens uiteindelijk compleet ingeleverd. Na verwerking door de ERB en met de toevoeging van de nodige 

vrijstellingspapieren voor schippers en chauffeurs zal het hele dossier naar RN worden gestuurd, die op hun beurt alle 

gegevens in Sportlink gaat verwerken en de verdere omzetting gaat doen. De hele procedure is al met al een enorme 

operatie die afgelopen jaar voor een behoorlijke belasting heeft  gezorgd bij de opleidingen en het secretariaat. 

 

 

OPLEIDINGEN E.H.B.O. 

De e.h.b.o.-commissie vergaderde in het voor- en najaar ten behoeve van het e.h.b.o. winterseizoen in samenwerking met de 

andere e.h.b.o.-verenigingen, Rode Kruis afdeling Egmond en e.h.b.o.-vereniging Egmond, met hun kaderinstructeurs en een 

bestuurslid. 

In het 1
e
 kwartaal herhaalde de 2

e
 en 3

e
 e.h.b.o.-groep hun lessen van het winterseizoen 2010-2011. Per herhalingsgroep 

nemen ongeveer  34 e.h.b.o-ers deel aan de lessen. 

In het 4e kwartaal begonnen de herhalingen van het winterseizoen 2011-2012. Dit jaar in een nieuwe opzet. 

 

De ERB geeft al jarenlang EHBO-herhalingslessen volgens de ‘oude’ normen. Een zestal passieve herhalingslessen waarbij de 

cursisten een programma wordt voorgeschoteld waarbij er veel eenrichtingsverkeer van docent naar cursisten is. Deze gang 

van zaken is in het onderwijs tegenwoordig een weinig geaccepteerde vorm van lesgeven, tegenwoordig spreekt men meer 

van “competentiegericht onderwijs”. Dit is een lesvorm waarbij er een hoge vorm van zelfstandigheid is en de cursisten 

dienen alleen op geregelde repeterende tijdstippen hun competentie op een aantal vlakken aan te tonen.  

Bij het aantonen van de betreffende competentie behoeven er daarna geen lessen meer gevolgd te worden. Alleen die zaken 

waarbij de competentie niet is aangetoond dient dan door de cursist te worden “bijgespijkerd” door het volgen van 

bijscholingslessen. 

 

Dit seizoen is de ERB gestart met de nieuwe vorm van herhalen. Een zestal toetsingsavonden werden gehouden in november. 

Elke competentietoets duurt niet langer dan 15 minuten. Na afloop van de avond kreeg de cursist meteen te horen welke 

competenties voldoende zijn en welke niet (en natuurlijk waarom niet). 

 

Na de toetsingsperiode werd de benodigde bijscholingslessen geïnventariseerd. De cursisten moet de bijscholing bij te 

wonen. Aan het eind van de bijscholingsavond werden de competentietoetsen herhaald en kon de cursist zijn competentie 

op dat gebied weer aantonen. 

De volgende onderwerpen werden behandeld: 

BLS (aanspreken, omdraaien en stabiel leggen). 

Reanimatie inclusief AED 

Theorie (algemene kennis) 



Ernstig uitwendig bloedverlies. 

Verslikking. 

Oogletsel. 

 

Thema-avonden 

Naast de competentie gerichte bijscholingslessen worden er ook nog thema-avonden gehouden, waarbij men zich vooraf 

moet inschrijven. Op deze thema-avonden worden onder andere de veranderingen bij een nieuwe druk van het Oranje Kruis 

Boekje aangeleerd.  

 

Beginnerscursus 

In januari 2011 slaagden 15 cursisten waarvan 9 ERB-leden voor hun E.H.B.O.-diploma. Zij namen deel aan de 

beginnerscursus van seizoen 2010-2011 welke gegeven werd door de ERB.  

In november 2011 is een nieuwe beginnerscursus gestart, gegeven door het Rode Kruis afdeling Egmond. Drie leden van de 

ERB doen aan deze beginnerscursus mee. Het examen zal medio februari 2012 plaatsvinden. 

 

 

CALAMITEITEN EN STRANDZAKEN. 

De zomer van 2012 beloofde veel goeds, begin april werden er al zomerse temperaturen gemeten. Er kon zelfs al op strand 

worden gezeten alsof het midden in de zomer was. Dit goed en droge weer hield aan tot eind mei daarna kwam de klad erin. 

Met de zomer werd het eigenlijk niets meer op een paar mooi dagen nagelaten. Het werd zelfs de natste zomer ooit…. 

En ook dat kunnen we terugvinden in de cijfers van de ERB over 2011. Ondanks het slechte weer is de ERB diverse keren  in 

de zomermaanden juni, juli en augustus ingezet. Grote inzetten waren de assistentie tijdens de duinbrand op 1 en 2 mei, de 

zoekactie en coördinatie naar ampullen op het strand en een drenkeling ten zuiden van Egmond-binnen. Al deze inzetten zijn 

terug te vinden in het operationele jaarverslag 2011.  

Ook in 2011 kon het strandwachtrooster van juni tot en met de eerste week van september volledig worden ingevuld. 

De pilot met de Kustwacht en de KNRM die in 2010 was gestart kreeg in 2011 een vervolg in de maanden juli en augustus. Er 

was een uitbreiding naar de uren (alleen bij daglicht) buiten de opening van de strandposten, mits er een alarmploeg 

beschikbaar is. Op 55 van de 62 dagen heeft de ERB zich telefonisch ingemeld bij de kustwacht (89%). In deze periode is de 

ERB 2 maal door de kustwacht gealarmeerd. 

De alarmploegleden werden voor de zomer van nieuwe P2000 pagers voorzien. De oude Galaxy pagers waren niet meer 

betrouwbaar en er waren diverse pagers al vervangen. De gemeente Bergen heeft alle pagers voor de brigades aangeschaft. 

In 2011 is een vervolg gegeven aan het onderzoek naar het voorspellen van muistromingen. Deltares en medewerkers en 

studenten van de TU Delft hebben gedurende een week metingen verricht voor de kust van Egmond om te onderzoeken of 

de praktijk overeenkomt met een ontwikkeld computermodel. Wanneer de metingen overeenkomen met het model kan dit 

worden ingezet als hulpmiddel bij het voorspellen van gevaarlijke stromingen in muien. Deltares heeft Egmond als 

proefplaats gekozen vanwege de aanwezigheid van de Arguscamera’s op de vuurtoren. In 2012 verwachten we de 

uitkomsten van het veldwerk. 

 

Evenementen 

Ook in 2011 heeft de ERB haar diensten geleverd bij diverse evenementen in en buiten Egmond. 

Hieronder een opsomming van de belangrijkste. 

Januari 2011: Bewaking nieuwjaarsduik 

 Egmond Pier Egmond 

 Egmond Halve Marathon 

 Wandelmarathon (2x) 

Augustus 2011: Rob Wijker Catamaranrace 

September 2011: Wereld Havendagen Rotterdam 

Oktober 2011: Assistentie Beachmarathon Hoek van Holland – Den Helder 

November 2011: Sinterklaasintocht Amsterdam 

 Oefening Reddingsbrigades Nederland, Hoge IJssel 

 Sinterklaasintocht Egmond aan Zee 



PUBLIC RELATIONS. 

In 2011 heeft de PR-machine van de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) niet stil gezeten: 

Het ERB clubblad De Redlijn is volgens planning vier keer uitgegeven. De leden ervaren het clubblad positief en met name de 

actualiteiten zijn interessant. Helaas is een clubblad ook een medium om vanuit het bestuur de leden te bereiken en 

daardoor staan er ook soms zeer serieuze maar zeker niet onbelangrijke zaken in vermeld. 

In het kader van uniformiteit is ook in 2011 een bestelling gedaan van reddingsbrigadekleding. Voor alle leden zijn 

naamstickers aangeschaft om in ERB-kleding te strijken. 

Foldermateriaal welke door de reddingsbrigades Bergen, Schoorl en Egmond zijn ontwikkeld is voldoende voor de 

voorlichting in Egmond. Waarschijnlijk dienen voor 2012 nieuwe folder besteld te worden. De ERB-sticker raakt op, hiervoor 

is een nieuw ontwerp gemaakt en zal in 2012 worden geïntroduceerd. 

Er is een cadeaubeleid opgesteld voor interne en externe feestelijkheden ook is er een ERB-kaart ontworpen welke voor 

attenties gebruikt kan worden. 

Ten behoeve van ERB-presentaties is een standaard presentatie beschikbaar gesteld. Alle door de ERB uit te voeren 

presentaties worden zo op een eenduidige manier gegeven. 

De website is geheel vernieuwd. Een goede opgebouwde en gemakkelijk te bedienen site is het resultaat. Ook het 

actualiseren van de site is periodiek gebeurt. Eind 2011 is ook een nieuwsbriefmodule toegevoegd en zo kan de ERB een 

groep (extern en intern) snel en gemakkelijk bereiken. De ERB heeft ook veelvuldig gebruik gemaakt van Twitter. 

Actualiteiten, actieverslagen en overige nieuwsfeiten zijn regelmatig verstuurd. Deze berichten zijn ook te lezen op de 

website. De bezoekersaantallen van de website zijn gemiddeld 120-150 per week. 

Het gehele jaar door zijn persberichten verstuurd naar de lokale media met onderwerpen zoals open avond, 

seizoensactiviteiten, grootschalige hulpverleningen en winteracties. 

De jaarlijkse open avond is zeer goed bezocht. Al het materieel stond op zijn mooist gereed en een flink aantal leden waren 

aanwezig om te assisteren. De uitgevoerde reddingsdemonstraties waren spectaculair.  

De ledenwervingscampagne is in september uitgevoerd. Alle Egmondse basisscholen zijn bezocht en daarbij zijn korte 

presentaties gegeven. In de draaideur bij de supermarkt in Egmond aan den Hoef is twee maanden gevuld met ERB-

materiaal. Helaas heeft de campagne niet tot een grote hoeveelheid aanmeldingen geleidt. 

De ERB was aanwezig bij tal van evenementen waarbij het merendeel een actieve rol werd vervuld. Bij evenemententen zoals 

de Nieuwjaarsduik, Opening badseizoen, Visserijdag was de nadruk op PR is gelegd. De ERB was op hiervoor genoemde 

evenementen vertegenwoordigd met leden en materieel. Wel dient vermeld te worden dat de bereidheid van de leden om 

te assisteren voor PR-doeleinden afneemt. De ERB heeft dit jaar beleid gemaakt op PR en bewakingsgebied: alleen bij strand, 

of watergerelateerde evenementen zal de ERB vertegenwoordigd zijn.  

Richting de landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland is een voorstel gedaan om een App (applicatie) voor 

smartphones en tablets te laten maken voor reddingsbrigades. Het doel is om strandbezoekers te informeren van lokale 

wetenswaardigheden, hierbij moet gedacht worden aan bijzondere gevaren, vermissingen en voorlichting. 

De ERB heeft deelgenomen aan de vanuit Reddingsbrigade Nederland georganiseerde mediatraining. De dag had veel 

leermomenten en er zijn tal van bruikbare tips gegeven.  

De jaarlijkse Kienavond is waarschijnlijk voor de laatste keer georganiseerd. De ledenopkomst is niet hoog en de 

voorbereiding geeft dermate veel belasting dat de kienavond in deze vorm niet vervolgt kan worden. 

Het initiatief van een aantal ERB-leden om BES-wedstrijden te organiseren is helaas niet uitgevoerd. De initiatiefnemers 

hebben voorgenomen om dit in 2012 verder op te pakken. 

Tegen het eind van het zomerseizoen is voor de strandwachten een strandfeest georganiseerd. Thema was “de Redders van 

Amstel” en is goed bezocht . 

 

 

TOT SLOT. 

De komende jaren zullen belangrijke jaren gaan worden. Landelijke, regionale of gemeentelijke ontwikkelingen in- of extern 

zullen van invloed zijn op de reddingsbrigades. De reddingsbrigades zijn verenigingen die nog steeds autonoom opereren en 

grotendeels met vrijwilligers werken. Of dit over 3 jaar nog steeds het geval is, valt te bezien. Maar ook een reddingsbrigade 

kan in de toekomst niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Ook al zal het kennis- en kwaliteitsniveau omhoog moeten. 

Ik wil dan ook eindigen met een tweetal citaten van Prinses Margriet:  

 “Vrijwilligerswerk geeft verdieping aan het leven” en “Het verenigingsleven kan niet zonder vrijwilligers”. 


