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In 2013 vierde de ERB haar 85 jarige bestaan. Een feestavond en een feestdag met activiteiten op het strand 

voor de leden zijn mooie herinneringen die overblijven. Ook werd er een apart jubileumlogo gebruikt in de 

interne en externe communicatie. Organisatorisch stond het verslagjaar 2013 in het teken van de 

dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Bergen en de reddingsbrigades. Eind 2013 was de 

oprichting van de Stichting Vrienden van de ERB een feit. Op het operationele vlak werd de registratie van 

hulpverleningen ingevoerd in het webbased programma van reddingsbrigade Nederland. Op sportief gebied 

werd op 28 juli door enkele leden de eerste “Post to Post Run” gehouden, een ERB loopevenement over 10 

kilometer van de ERB strandpost naar de strandpost van RB Bergen en weer terug. 

 

 

Bestuur en vergaderingen. 

Het bestuur hield in 2013 12 reguliere bestuursvergaderingen.  

Op maandag 11 maart 2013 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 26 leden aanwezig. Ook van 26 leden 

werd een afbericht ontvangen. 

Volgens rooster waren Melanie Kager, Jasper Corts en René Groen aftredend. Allen stelden zich weer herkiesbaar en werden 

onder acclamatie door de vergadering voor een nieuwe periode herkozen. De vrijgekomen bestuursfunctie EHBO coördinator 

wordt binnen de commissie opleidingen ingevuld door Maarten de Jonge. 

 

 

Stichting “Vrienden van de ERB” 

In het verslagjaar wordt een ondersteunende stichting voor de vereniging ERB opgericht: de stichting “Vrienden van de ERB”. 

De stichting heeft als doel als toezichthouder en beheerder over het vermogen van de ERB op te treden. De algemene 

vergadering geeft op de ledenvergadering van 11 maart haar goedkeuring. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door Piet 

Kager (voorzitter), Wim van Vemde (secretaris) en Harrie de Goede (penningmeester). De vereniging ERB blijft 

verantwoordelijk voor fondsenwerving. 

 

 

Secretariaat en ledenadministratie. 

Het secretariaat verwerkte in het verslagjaar 210 ingekomen en 71 uitgaande stukken. 

In 2013 werden 13 nieuwe leden ingeschreven en 12 leden als lid uitgeschreven. 

Per 31 december 2013 staan totaal 152 leden ingeschreven. Dit zijn 93 (actieve) A-leden, 38 (slapende) C-leden en  21 (jeugd) 

B-leden. 

 

Jubilea. 

25 jaar lid: Danny van der Schilden 

40 Jaar Lid: Mario Dekker, Marc van Duin, Gert-Jan Arendse en Maarten Groen 

60 Jaar Lid: Piet Dekker 

 



Gemeente Bergen en BES brigades. 

Dienstverleningsovereenkomst. 

In voorgaande jaren is met de gemeente Bergen en de reddingsbrigades Bergen, Egmond en Schoorl gewerkt aan de 

dienstverleningsovereenkomst (DVO).  Nadat eerst de gemeenteraad van de gemeente Bergen al goedkeuring had gegeven 

aan de DVO met onderliggende documenten werd op 18 april door alle partijen de handtekening geplaatst onder het 

document. De DVO geldt voor een periode van 4 jaar. Hierin zijn de beleidsmatige zaken vastgelegd en zijn de financiële 

middelen die voor onze operationele taak volgens de DVO uitgevoerd moeten worden opgenomen in de gemeentelijke 

begroting. De hiermee ook vastgestelde materieelnota  (aantal strandposten, voer- en vaartuigen etc) regelt de periodieke 

vervanging van het materieel en materiaal. Tevens kan de ERB in ieder geval tot en met 2017 gebruik blijven maken van de 

huidige kazerne en blijft de (uitruk)loods voorlopig voor ons behouden. De gemeente heeft inmiddels het dak van de kazerne 

vervangen. 

Gevolg van de DVO is voor de ERB een verlenging van 2 weken van het bewakingsseizoen naar half september. Daarnaast 

ontvangen we per actief lid een vrijwilligersvergoeding van € 25,00 per lid per jaar en is de hoogte van de 

strandwachtvergoeding vastgesteld op € 50,00 per lid per dag voor de weekstrandwachten. 

Naast de uniformering van openingstijden van de strandposten, regelt de DVO ook de uniformering van materiaal. Een 

voorbeeld hiervan zijn de overlevingspakken. In 2014 wordt voor de reddingsbrigades alle pakken vervangen. In 2012 was 

natuurlijk al een begin gemaakt met het terreinvoertuig. In 2014 wordt gewerkt aan de uniformering van vaartuigen. Om te 

beginnen met de waterscooters. 

Met de gemeente Bergen zijn diverse overleggen gehouden: het operationele overleg (4x), handhavingsoverleg (met 

gemeentelijke handhaving en politie) en een financieel overleg. 

 

Ontwikkeling Maritieme driehoek. 

In 2012 is in Egmond aan Zee een klankbordgroep samengesteld om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied 

rond de oude bowling en de Werf. De ERB heeft hierin geparticipeerd. Daarnaast hebben de Pinck, de KNRM en de ERB de 

handen ineen geslagen om de haalbaarheid en de (eventuele) ontwikkeling van een onderkomen waarin de KNRM, ERB en de 

Pinck hun materieel onderbrengt met één gemeenschappelijke ruimte te bewerkstelligen: de Maritieme Driehoek. In het 

verslagjaar 2013 is de ontwikkeling van dit onderkomen een stapje dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft in ieder geval 

goedkeuring gegeven aan de uitwerking van de procedure en het in gang zetten van het aanpassen van het bestemmingsplan 

en omgevingsvergunning, waarin een uitbreiding van het KNRM boothuis met ERB onderkomen en onderdak voor de Pinck 

zijn opgenomen. Ook is er een begin  gemaakt met de uitwerking van de schetsen voor het onderkomen. 

 

 

Reddingsbrigade Nederland en RVR. 

De Regionale Voorziening Reddingsbrigades Noord-Holland Noord (RVR-NHN) heeft in 2013 een aantal stappen genomen om 

te komen tot volledige oprichtingen en implementatie van de RVR. Uitgangspunten van de RVR-NHN zijn gericht op 

samenwerking, transparantie, concrete doelstellingen en meetbare resultaten. 

In december 2011 hebben de reddingsbrigades binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een intentieverklaring 

getekend om te komen tot de RVR-NHN. Verdere uitwerking van het stappenplan heeft ertoe geleidt dat op 31 januari 2013 

het RVR convenant is getekend door twaalf reddingsbrigades in de regio Noord-Holland Noord en Reddingsbrigades 

Nederland. In november 2013 hebben nog twee reddingsbrigades binnen de Veiligheidsregio NHN zich aangesloten bij de 

RVR-NHN en het convenant ondertekend.  In vervolg op het convenant zijn een Plan van Aanpak, de Organisatiestructuur van 

de RVR en de Doelen van de RVR vastgesteld om inhoud te geven aan de samenwerking.  

De werkgroep Opleiding, Training & Oefening was de eerste werkgroep welke aan de slag ging van uit de RVR-organisatie en 

een geslaagde regionale kennismakingsoefening op 2 november was het resultaat.  

De RVR is betrokken bij Sail Den Helder en de Marinedagen. Om de juiste afstemming te hebben en te behouden tussen het 

Kustwachtcentrum, het Operationeel Coördinatie Centrum (OCC) ter plaatse en de ingezette reddingeenheden is het OCC 

ondersteund door een SAR-liaison. Deze liaison heeft grote kennis van maritieme hulpverlening en multidisciplinaire 

samenwerking. De functie SAR-liasion werd ook vervuld door vrijwilligers van de ERB. Met name in de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord maakt een liaison van de Reddingsbrigade deel uit van de hulpverleningsstructuur. 



Onderhoudscommissie. 

De onderhoudscommissie kijkt terug op een rustig jaar waarin niet veel schokkende zaken zijn gebeurd. Enkele 

noemenswaardige onderwerpen welke zijn aangepakt worden hieronder kort beschreven: 

 

Huisvesting 

Na een hoop dak lekkages is afgelopen zomer het dak van de kazerne vervangen. 

 

EGM110 

Gaande weg het jaar zijn er diverse kleine problemen geweest welke door de onderhoudscommissie en Elektrostart zijn 

opgelost. 

 

EGM 139 

In het seizoen is er een probleem ontstaan met de besturing van de buitenboord motor van de EGM139. Door adequaat 

handelen van de strandwacht en het Service Center van Reddingsbrigade Nederland is de injecteur vervangen. Tijdelijk heeft 

de ERB gebruik gemaakt van een vaartuig van Reddingsbrigade Nederland. 

Na het seizoen heeft de EGM139 zijn jaarlijkse beurt gehad waarbij de buitenboordmotor is vervangen. Tijdens onderhoud 

bleek ook de romp van de boot gescheurd ook dit defect is vakkundig opgelost. 

 

EGM 149 

In het seizoen is er een probleem ontstaat met de buitenboord motor van de EGM149. Door snelle interventie van de 

strandwacht en het Service Center van Reddingsbrigade Nederland is de injecteur vervangen. Tijdelijk heeft de ERB gebruik 

gemaakt van een leenboot van Reddingsbrigade Nederland. 

Na het seizoen heeft de EGM149 zijn jaarlijkse beurt gehad waarbij de buitenboordmotor is vervangen. Tijdens onderhoud 

bleek stuurcilinder defect.  Dit defect is vakkundig opgelost. 

 

EGM 159 

Aan het einde van het seizoen is er een probleem ontstaan aan de rescuesled van de EGM159. De rescuesled is door gebruik 

lek geraakt en door het Service Center van Reddingbrigade Nederland binnen enkele dagen vervangen. 

De oude rescuesled is voor beoordeling meegenomen door de leverancier. Er wordt onderzocht of het mogelijk is de oude 

rescuesled te herstellen zodat wij deze voor de trainingen kunnen gebruiken. 

 

Afgelopen jaar is goed gebleken dat we terug kunnen vallen op onze landelijke organisatie, Reddingsbrigade Nederland,  voor 

wat betreft snel en adequaat handelen bij plotselinge defecten, mede hierdoor is er geen onderbezetting geweest van het 

materiaal. 

 

Vervangingen. 

In 2013 zijn de volgende zaken aangeschaft: 

• Twee mobilofoons voor de strandpost, 

• Een nieuwe koffiezetautomaat en een waterkoeler voor de strandpost 

• Drie reanimatiepoppen 

• Een PC voor de strandpost en een laptop met printer voor het secretariaat 

• Twee 40pk buitenboordmotoren voor de vaartuigen EGM139 en EGM149. 

• Een nieuwe rescuesled voor de  reddingswaterscooter EGM159 

• Een iPad mini voor het terreinvoertuig EGM110. 

 

In verband met de herziening van het vlootplan Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland is afgelopen 

jaar het reddingsvaartuig de Rescue 3, welke de ERB in bruikleen had van Reddingsbrigade Nederland, ingeleverd. Hiervoor 

hebben we een Roodnatvlet in bruikleen gekregen welke onderdeel is van de Nationale Rampenvloot (NRV). Onze eigen 

Roodnatvlet was overtollig en is verkocht aan een derde. 



Samenstelling onderhoudscommissie 2013. 

Dirk Sander  bestuur, communicatie/ARBO/gereedschap 

Engel Wijker  huisvesting 

Danny Kemps  voertuigen 

Rick van Vemde  vaartuigen/motoren/trailers 

Nick Wittebrood  reddingsmiddelen/kleding 

Halverwege het seizoen heeft er een functie wisseling plaats gevonden tussen Rick van Vemde en Nick Wittebrood. 

 

Commissie Opleidingen. 

Winter 2013 

Op 18 april waren de zwembadexamens in zwembad De Beeck in Bergen. Van oktober tot april hebben de kandidaten hard 

getraind om het examen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Tijdens de trainingsavonden werd er hard gewerkt en was er 

ook genoeg ruimte voor gezelligheid, waardoor de kandidaten met veel plezier met de trainingen bezig waren. Gaandeweg 

het seizoen zijn er nog meerdere kandidaten bijgekomen, die ook graag deel wilde nemen aan de lessen. Deze kinderen 

werden door zowel de instructeurs als andere kandidaten met open armen ontvangen. 

Op de examenavond begon iedereen met het praktijkgedeelte. Hierna hadden de kandidaten voor het diploma lifesaver ook 

een theorie-examen. Hiervoor waren verschillende lessen gevolgd, zodat de kandidaten de theorie uit de handleiding goed 

begrepen en konden toepassen. De examenavond was een spannende maar ook gezellige avond. Veel familie en 

belangstellenden waren gekomen om de kandidaten aan te moedigen. 

Het resultaat was erg mooi. Iedereen was geslaagd en kon zijn wel verdiende diploma mee naar huis nemen.  

 

Resultaten zwembadexamens 2013: 

diploma Deelnemers Geslaagd Afgewezen 

Zwemmend Redder 3 5 5 -  

Zwemmend Redder 4 4 4 - 

Lifesaver 1 5 5 - 

Lifesaver 2 6 6 - 

Lifesaver 3 2 2 - 

 

Actieve jeugddag. 

In het kader van het 85 jarig bestaan en als afsluiting van het winterseizoen zijn de jeugdleden op 11 mei een dagje samen op 

stap geweest. Zij hebben een actieve dag in Sportcentrum de Geus gehad. Hier hebben zij geklommen, 

samenwerkingsactiviteiten gedaan, geschoten, over de adventurerail geweest en gebowld. Deze gezellige dag werd 

afgesloten met een heerlijk buffet. Al met al een geslaagde dag die de samenhorigheid mooi verhoogd heeft. 

 

Zomer 2013 

Dit zomerseizoen hebben we ons verder ontwikkeld in onze opleidingen. Zo hebben we dit seizoen de  BES opleiding op twee 

niveaus aangeboden. De nieuwe kandidaten gingen aan de slag met het diploma BES 1 en de kandidaten die voor het tweede 

jaar op strand waren gingen op voor het diploma BES 2. De inhoud van de BES diploma’s is ook aangepast. Naast het varen en 

de communicatie is er dit jaar meer nadruk gelegd op de conditie en het assisteren bij verschillende reddingsactiviteiten. Het 

theoriedeel waarin verschillende vragen gesteld werden over de specifieke situatie in Egmond werd ook op twee niveaus 

bevraagd. Tijdens het seizoen hebben we hier regelmatig aandacht aan besteed. Doordat het diploma uit verschillende 

onderdelen bestond is het examen over twee avonden verspreid uitgevoerd. De eerste avond werd het vaarexamen en het 

communicatiedeel afgenomen. Op de tweede avond werd de theorie en de eigenvaardigheid met betrekking tot zwemmen 

en het uitvoeren van reddingen getest. Bij de BES 1 kandidaten was iedereen geslaagd. Helaas waren er bij het diploma BES 2 

kandidaten die niet voor elk onderdeel voldoende gescoord hadden.  

Naast de BES kandidaten hebben we dit jaar twee kandidaten opgeleid voor het diploma lifeguard. De twee kandidaten zijn 

tijdens het seizoen opgeleid in het leiding geven aan de BES kandidaten. Ook het diploma lifeguard werd afgesloten met een 

examen. Er werd gestart met een interview over de dagelijkse gang van zaken op het strand, een multidisciplinaire 



hulpverlening  en de theorie over de gevaren van de zee. Hierbij was een derde kandidaat aanwezig, die alleen voor deze 

Proeve van Bekwaamheid (PvB) examen deed. Dit hebben alle drie de kandidaten goed afgesloten. Hierna volgde het 

praktijkdeel. De kandidaten werden door hun eigen instructeurs geëxamineerd, waarbij iemand van de bond meekeek. De 

lifeguards hebben beide bij een actie leiding gegeven aan de BES kandidaten. Na de uitvoering van deze actie hebben de 

lifeguards toelichting gegeven wat betreft hun handelen. Beide lifeguards hebben laten zien dat zij genoeg kennis en 

vaardigheden bezitten en mochten aan het einde van de avond het diploma in ontvangst nemen.  

 

Resultaten strandexamens 2013: 

diploma Deelnemers Geslaagd       Deelcompetenties behaald           Afgewezen  

BES 1 9 9 -    - 

BES 2 7 4 2    1 

Junior lifeguard (beach) - - -    - 

Lifeguard (beach) 3 2 1    - 

Senior Lifeguard (beach) -- - -    - 

 

Omzettingsregeling lifeguarddiploma’s. 

Als afsluiting van de strandexamens hebben ook alle strandwachten die hun diploma’s aangeleverd hadden voor de 

omzettingsregeling hun diploma lifeguard in ontvangst kunnen nemen.  

 

Dinsdagtrainingen/oefeningen 

Dit jaar waren er drie leden die de invulling van de dinsdagavondtrainingen op zich namen. Zij hadden een programma 

gemaakt waarbij er drie weken achter elkaar verschillende onderdelen getraind werden. In de vierde week werden de 

voorgaande onderdelen samengevoegd in een oefening. Ook werden er verschillende gastlessen aangeboden. Naar deze 

avonden kwam een vaste groep actieve leden en ook verschillende jeugdleden. Voor volgend jaar zal nog meer gekeken gaan 

worden naar het behalen van de benodigde herhalingspunten voor het behouden van de lifeguardlicentie.  

 

Opleiding waterscooter 

De trainingen van de bemanningsleden voor de waterscooter is in 2013 voortgezet. Er is een lesrooster gemaakt waarbij de 

cursisten in groepjes van 4 of 5 gekoppeld waren aan een trainer. Zij hebben tijdens deze trainingen hun vaardigheden 

bijgespijkerd zodat zij de waterscooter op een veilige en verantwoorde manier kunnen inzetten tijdens reddingsacties. Er zijn 

5 kandidaten bezig geweest met de beginnerscursus. Ook zij hebben zich vol inzet getoond en kunnen ingezet worden als 

bemanning van de waterscooter. 

 

Opleiding terreinvoertuig 

Nadat eind 2012 de alarmploegleden de instructie hebben ontvangen hebben we begin 2013 de overige chauffeurs 

geïnstrueerd over het rijden op het terreinvoertuig. Verder zijn de instructeurs bezig een opleidingsplan uit te werken zodat 

een ieder getraind blijft. 

 

Opleidingen EHBO 

De EHBO-commissie vergaderde in het voor- en najaar ten behoeve van het EHBO winterseizoen in samenwerking met de 

andere EHBO-verenigingen, Rode Kruis afdeling Egmond en EHBO-vereniging Egmond en met hun kaderinstructeurs. 

Eind november is er begonnen met de bijscholingsavonden. Dit jaar is er voor gekozen om elke kandidaat uit te nodigen voor 

twee avonden. Op de eerste avond werd de Basic Life Support (BLS), reanimatie en AED behandeld. Op de tweede avond 

werden er verschillende scenario’s besproken en uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende  competenties 

die in de competentietest terug kunnen komen. Zo werd er geoefend met de heimlich greep, het verbinden van de enkel en 

het draaien van het slachtoffer van de buik naar de rug. Begin 2014 worden de competentietesten afgenomen. Hierbij laten 

de EHBO-ers zien of zij voldoende competent zijn voor het verlengen van het EHBO diploma. 



Beginnerscursus EHBO 

In februari 2013 zijn drie ERB-leden begonnen met de beginnerscursus. Deze cursus hebben zij gevolgd in Heiloo, aangezien 

er in Egmond te kort kandidaten waren om een beginnerscursus te kunnen starten. Van de drie leden zijn twee leden 

geslaagd en hebben zij hun diploma in juni in ontvangst kunnen nemen. 

In oktober 2013 is er een nieuwe beginnerscursus gestart. Hier doen 7 ERB-leden aan mee. De cursus wordt gegeven door 

het Rode Kruis, afdeling Egmond.  

 

Herstructurering commissie opleidingen. 

Omdat het takenpakket door de introductie van de opleiding Lifeguard en alle andere aanvullende interne- en externe 

opleidingen behoorlijk is verzwaard, is besloten om de commissie opleidingen te herstructureren.  Ook de naam is gewijzigd 

naar commissie Opleiden,  Trainen en Oefenen (OTO), zodat deze naam aansluit bij de RVR en het meer de lading dekt wat 

de commissie als taak heeft. Begin 2014 zal de nieuwe structuur starten. Voor het bijhouden van alle administratieve taken is 

besloten een secretariaat opleidingen aan te stellen. 

 

 

Operationele zaken. 

Beachbike 

In het winterseizoen van 2012/2013 heeft de  Nederlandse leverancier van Tommi Sea Fat Sandbikes, een unieke fiets met 

ruim 11 centimeter brede banden waarmee je door grof terrein en ook het zand kan rijden, contact opgenomen met de ERB. 

De ERB maakte (nog) geen gebruik van fietsen en heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. De gehele zomer heeft de ERB 

vrijblijvend gebruik gemaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde Sandbike geheel in reddingsbrigadestijl. Aan 

het einde van het bewakingsseizoen is gebleken dat deze Sandbike geen toegevoegde waarde heeft voor de werkzaamheden 

van de ERB en is de Sandbike retour gegaan naar de leverancier. 

 

Formalisering alarm KWC 

In de maanden juli en augustus van 2010, 2011 en 2012 heeft een pilot gedraaid om te beoordelen of het een meerwaarde 

heeft om Reddingsbrigades rechtstreeks te alarmeren door het Kustwachtcentrum van de Nederlandse Kustwacht. Het doel 

is het  verbeteren van de hulpverlening door efficiënter inzetten van mens en materiaal.  

De conclusie van de pilot is geweest om deze om te zetten naar een vaste afspraak tussen de Nederlandse Kustwacht en 

Reddingsbrigade Nederland in de vorm van een Letter of Intent. De ERB heeft de pilotfase meegedaan en ook na 

formalisering blijft de ERB meedoen met de directe alarmeringen tijdens bewakingsdagen, maar ook daarbuiten door middel 

van de alarmploeg. 

 

RHR 

Het Reddingsbrigade Hulpverleningsregistratie Registratie Systeem (RHR), ontwikkeld door brigades voor brigades, is een 

webbased registratiesysteem welke online te gebruiken is voor het registreren van de hulpverleningen. Middels het systeem 

wordt een uniforme hulpverleningsregistratie gefaciliteerd, als vervolg op het reeds ontwikkelde uniform begrippenkader. 

De ERB heeft vanaf het juli 2013 gebruik gemaakt van RHR en is content met de mogelijkheden, echter heeft deze wisseling 

in registratie wel consequenties in de hulpverleningscijfers. 

 

Aanschaf mini iPad 

Ook de ERB gaat mee met de tijd en een mini iPad is aangeschaft als hulpmiddel in het terreinvoertuig (EGM110), op dit 

apparaat staan handige apps welke te gebruiken zijn voor de bewakings- en incident bestrijdingstaak. Het apparaat is 

voorzien van een harde hoes welke naast schokbestendig ook  water- en stofdicht is. 

 

Vervolg onderzoek muien 

In de week van 3 juni is het onderzoek naar de muien voortgezet door Deltares en UNESCO/IHE. De hele week zijn voor de 

kust van Egmond onderzoeken uitgevoerd om te zien of de huidige berekeningsmethode klopt met de werkelijkheid. Via 

www.muienradar.nl worden bezoekers geïnformeerd over de uitkomsten en de voorspellingsmethode. 

 



Gebruik C2000 / P2000 

De ERB maakt als hulpverleningspartner veelvuldig gebruik van C2000. Echter is het gebruik diffuus: het ene apparaat is van 

de gemeente Bergen ten behoeve van de  reguliere en opgeschaalde zorg en het andere apparaat is van Reddingsbrigade 

Nederland voor de rampenbestrijdingstaak. De ERB heeft de wens uitgesproken dat C2000 het primaire communicatiemiddel 

moet gaan worden in de nabije toekomst. Ook wil de ERB gebruik maken van C2000 op de strandpost om als leidinggevende 

op de hoogte te blijven van een inzet. 

Het is wenselijk om als ERB inzichtelijk te hebben wat de paraatheid is van de alarmploeg, diverse hulpmiddelen zijn hiervoor 

maar het is wenselijk om, net als de Brandweer, ook over te gaan op het P2000-pagers met een melding-/planningsysteem.  

 

Workshop omgang zeehonden 

Al jaren is de ERB betrokken bij strandingen van levende en dode zeezoogdieren zoals zeehonden, bruinvissen, dolfijntjes en 

dergelijke. Bij levende dieren is de afspraak dat de ERB zo spoedig mogelijk een expert benaderd. Halverwege het 

bewakingsseizoen werd veelvuldig een zeehond waargenomen op het Egmondse strand en daardoor is het initiatief 

genomen om contact te zoeken met Ecomare om meer geïnformeerd te raken over de omgang met gestrande zeehonden. 

Hierop volgend zijn enkele leden uitgenodigd om een workshop bij te wonen bij Ecomare op Texel. Deze workshop was 

interessant en zal in 2014 worden vervolgd. 

 

Koningsvaart 

Eind maart 2013 is ERB gevraagd om tijdens de Koningsvaart gezamenlijk met 14 andere reddingsbrigades de beveiliging uit 

te voeren op de Koningsvijver op het IJ in Amsterdam. Vanuit Reddingsbrigade Nederland is deze inzet gecoördineerd onder 

de hoede van de Brandweer. De ERB heeft hierbij de bijstandseenheid met drie ervaren lifeguards ingezet.  Een lange dag 

voor betrokken leden maar wel een die geschiedenis in zal gaan.  

 

Einde van de redlijn 

Naar aanleiding van de evaluatie van het ongeval met de meerdere drenkelingen in juli 2012 is de werking van het de redlijn 

als reddingsmiddel ter discussie gesteld. Het is in de praktijk gebleken dat training noodzakelijk is voor uitvoering van een 

geslaagde redding met de redlijn.  De redlijnen zijn in de voorgaande jaren niet gebruikt als publiekelijk reddingsmiddel en de 

redlijnen waren veelvuldig slachtoffer van vandalisme. Hierdoor is besloten dat de redlijnen niet meer op strand worden 

geplaatst, uitgezonderd de ERB strandpost en de beide kampeerverenigingen. 

 

Zomerseizoen 

Zoals alle jaren gaat er voorafgaand aan het bewakingsseizoen een strandwachtbespreking vooraf. Alle lifeguards worden 

hiervoor uitgenodigd en alle belangrijke punten en wijzigingen passeren de revue.  Dit gaat van nieuwe afspraken met 

hulpverleningspartners tot het doornemen van enkele huishoudelijke regels. 

Iedere lifeguard wordt minimaal 1x per jaar in een weekenddag ingedeeld als strandwacht, Naast de ‘verplichte’ weekenddag 

wordt op vrijwillige basis het weekrooster gevuld. De vulling van de roosters en de nodige ruilingen zijn opmerkelijk goed 

gegaan. 

in 2013 zijn voor het eerst de aspirant-leden ingedeeld om zo minder vrijblijvend betrokken te zijn bij de ERB. Aspirant-leden 

zijn jeugdleden welke in het jaar dat ze veertien worden, actief deel kunnen nemen aan lifeguardopleidingen en mogen op 

het strand meelopen en meekijken met de passieve brigadeactiviteiten (zogenaamde snuffelstage). Echter mogen deze 

aspirant-leden nog niet actief deelnemen aan de actieve brigadeactiviteiten. 

 

Alarmploeg 

Buiten de openingstijden in het bewakingsseizoen en in de wintermaanden staat de alarmploeg van de ERB paraat voor een 

mogelijke inzet. Deze inzetten worden veelal geleid door de Regionale Meldkamer Noord-Holland Noord (via 1-1-2) en/of de 

Nederlandse Kustwacht. In 2013 is de alarmploeg versterkt met 8 nieuwe actieve  vrijwilligers en hebben 2 leden zicht 

hiervoor afgemeld. 

Net als de voorgaande jaren zijn de alarmploegleden aanvullend getraind om de kennis op niveau te houden en actualiteiten 

met elkaar te delen. In het winterseizoen 2012/2013 zijn de onderwerpen C2000, materiaal/materieel, protocollen en 

procedures en lokale bekendheid behandeld. Eind 2013 is een aanvang gemaakt voor de nieuwe trainingen winterseizoen 

2013/2014 met als onderwerpen Crisisbeheersing en de Nederlandse Kustwacht. 



Op uitnodiging van Brandweer Bergen is de ERB betrokken bij drie grotere lokale oefeningen. Deze samenwerkingsoefening 

is geslaagd en zal in 2014 worden geïntensiveerd.  

 

Alarmeringen 

Naast de reguliere hulpverleningen tijdens de bewakingstaak is de ERB totaal ERB 36x gealarmeerd door de Regionale 

Meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Kustwachtcentrum van de Nederlandse Kustwacht. 

 

 Regionale Meldkamer Kustwachtcentrum 

Strandploeg 9x 1x 

Alarmploeg 24x 1x 

Kader 1x - 

 

Vooralarm rampeneenheid (NRV) 

Vanwege de noordwester storm en de daarmee samenhangende verwachtte verhoging van de waterstand werd de 

Nationale Reddingsvloot NRV eenheid van de ERB op donderdag 5 december 2013 door Reddingsbrigade Nederland in 

vooralarm gezet. De omstandigheden hebben er uiteindelijk niet toe geleid dat het tot een daadwerkelijke inzet is gekomen. 

 

Evenementen 

In 2013 is de ERB betrokken geweest bij de volgende evenementen: 

• 01/01 Nieuwjaarsduik 

• 12/01 Egmond - Pier - Egmond 

• 13/01 Egmond Halve Marathon 

• 26/01 Egmond Wandelmarathon (dag 1) 

• 27/01 Egmond Wandelmarathon (dag 2) 

• 10/02 Groet uit Schoorl Run 

• 24/03 MTB-wedstrijd Egmond 

• 29/03 Actiedag PCC Lyceum 

• 30/04 Koningsdag/Koningsvaart 

• 03/08 Zeilwedstrijd Rob Wijker Trofee (dag 1) 

• 04/08 Zeilwedstrijd Rob Wijker Trofee (dag 2) 

• 20/10 MTB-wedstrijd Hoek van Holland - Den Helder 

• 09/11 MTB-wedstrijd Derpbikers Beachrace 

• 16/11 Sinterklaasintocht Egmond aan Zee 

• 30/11 Fjoertoer Egmond 

• 21/12 Serious Surf tbv Serious Request 

 

 



Public Relations. 

In 2013 is de Egmondse Reddingsbrigade weer veel zichtbaar geweest in lokale en ook in landelijke media. Naast het gebruik 

van de traditionele media is ook het gebruik en het bereik van social media in 2013 weer vergroot. In de eerste maanden van 

2013 is er in verband met het jubileumjaar om de week een oude foto of anekdote van de Egmondse Reddingsbrigade in de 

Dorpsgenoten verschenen. 

Het clubblad De Redlijn in 2013 drie maal uitgegeven. Het blad wordt gelezen en door de leden als positief ervaren. Men 

weet toch wat er speelt binnen de vereniging. De totstandkoming van het clubblad vergt wel input van de leden. Dit blijft 

helaas wel achter, waardoor het bestuur het blad veelal vult. Gedurende het jaar is er meer input gekomen uit de RVR en 

hebben enkele sportevenementen het clubblad gehaald. 

Ook dit jaar zijn er bestellingen geweest van uniforme reddingsbrigadekleding. Alle nieuwe leden zijn voorzien van een 

volledig tenue. Daarnaast konden de bestaande leden een bestelling doen voor een nieuwe polo of short. Er is door veel 

leden een aanvraag gedaan.  

De website is het afgelopen jaar ook weer veelvuldig gevonden door de geïnteresseerden. Een piek is te zien in de 

zomermaanden, met als hoogtepunt de week van 11 tot en met 17 augustus, in deze week wisten 549 unieke bezoekers de 

site te vinden.  Over het jaar 2013 hebben bijna 10.000 unieke bezoekers de website kunnen vinden 

Het gehele jaar door zijn persberichten verstuurd naar lokale en landelijke media. Er zijn onder andere persberichten 

uitgegeven over hulpverleningen en de open avond. Veel persberichten over grote hulpverleningen zijn uitgegeven in 

samenwerking met de KNRM, vanuit beide kanten wordt deze werkwijze als positief ervaren.  Dit jaar hebben ook enkele 

hulpverleningen plaats gevonden samen met Reddingsbrigade Bergen (VRB), in onderling overleg zijn de persberichten na 

afloop van deze hulpverleningen opgesteld. De samenwerking hierbij is goed verlopen. Ook is er dit jaar een persbericht 

uitgegeven ten behoeve van een Sandbike die dit jaar als pilot is gebruikt. Naast de gebruikelijke media zijn ook verschillende 

wielerbladen aangeschreven.  

Aan het eind van de zomer, het begin van het schooljaar is er een ledenwerfactie opgezet. Het idee was om alle kinderen van 

de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit te nodigen op de strandpost en met de kinderen enkele van te voren op gezette 

oefeningen te doen. Er zijn posters en brieven verspreid op de scholen om de kinderen te bereiken. Helaas viel de opkomst 

tegen.  

De ERB is ook weer het afgelopen jaar bij vele evenementen aanwezig geweest. Het jaar begon wederom weer met de 

Nieuwjaarsduik waar de ERB traditioneel de beveiliging op zich neemt. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar weer meerdere 

PR activiteiten geweest. De meest bekende hiervan is de jaarlijkse Visserijdag.  In tegenstelling tot voorgaande jaren stond de 

ERB dit jaar niet op de markt, maar heeft de ERB een positie bij de KNRM kunnen gebruiken voor het tentoonstellen van 

materiaal. Naast het gebruikelijke promotiemateriaal is er een waterscooter van Reddingsbrigade Nederland gehuurd. De 

bezoekers hadden de mogelijkheid om foto’s te maken van hun kinderen op de waterscooter. Door beide partijen is het 

staan bij de KNRM als positief ervaren en zal dit in het komende jaar een vervolg krijgen. Ook is de ERB dit jaar uitgenodigd 

om mee te doen bij het 80 jarig bestaan van Reddingsbrigade Bergen. Hier is de ERB aanwezig geweest met de waterscooter 

en de terreinwagen. Het idee was om een hulpverleningsdag te organiseren op het strand.  Naast enkele nautische eenheden 

waren ook ambulance en politie hier aanwezig 

 
Gedurende het jubileum jaar is er gebruik gemaakt van een andere vormgeving van het logo. Om het 85-jarige bestaan wat 

kracht bij te zetten is er gekozen voor een logo met hieromheen een reddingsboei, op deze reddingsboei is 85 jaar ERB 

gedrukt. Dit logo is gebruikt in het briefpapier van de ERB. Daarnaast is de handtekening in de e-mail van de bestuursleden 

en commissieleden aangepast 

Na een jaar van afwezigheid is de kienavond weer terug gekeerd op het programma. Door de Inzet van Ivar Wijker is deze 

avond tot stand gekomen. Door zowel jong als oud werd deze avond als zeer positief ervaren. 

Begin januari is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd. De receptie had een klein ander tintje dan in voorgaande 

jaren. Het was de aftrap van het jubileumjaar. De kazerne werd volledig behangen met oude foto’s. Daarnaast zijn alle 

jubileum fotoboeken neergelegd ter inzage. Alle leden- en oud- zijn uitgenodigd voor deze middag. De opkomst was dan ook 

groot. 



Eind april is het 85 jarige jubileum gevierd met een feest in het verenigingsgebouw. In een prachtig versierd 

verenigingsgebouw werd het feest door veel leden bezocht. 

In het laatste weekend van augustus is ook het strandfeest weer georganiseerd door 5 leden. Naast het feest in de avond is 

zijn er overdag enkele activiteiten georganiseerd, onder andere raften, voetbal, beachvolleybal en andere spelen. In gemixte 

teams van jong en oud werd tegen iedereen gespeeld. Na afloop van deze middag begon het jaarlijkse strandfeest met het 

thema neon. Ondanks het mindere weer was de opkomst groot te noemen. Ook is er een foto van alle aanwezige leden 

gemaakt. 

 

Tot slot. 

We sluiten een mooi jaar af. Niet alleen voor wat betreft de mooie zomer, maar zeker ook het jubileum en de inzet van onze 

vrijwilligers! In 2014 zullen we meer gaan merken dat opleiden en oefenen een steeds belangrijker plek krijgt in onze 

organisatie. Ook de ontwikkeling van de Maritieme Driehoek zal de nodige aandacht gaan vragen. 

Tot ziens in 2014. 

 

René Groen 

secretaris 


