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COLOFOON 
De Redlijn is het verenigingsblad voor de 
leden van de Egmondse Reddingsbrigade. 
 
Postadres: 
 
 Egmondse Reddingsbrigade 
 Secretariaat R. Groen 
 Rooseveltstraat 2  
 1934 VN  Egmond aan Zee 
 
Bestuur Egmondse Reddingsbrigade: 
 
Interim-voorzitter:  

Werner Visser 
voorzitter@reddingsbrigade.info 

06 11 31 61 10 
 
Secretaris: 

René Groen 
secretariaat@reddingsbrigade.info 

072 506 56 02 
 
Penningmeester: 

Harrie de Goede 
penningmeester@reddingsbrigade.info 

072 506 37 99 
 
 
Strandzaken: 

Ron Zentveld 
strandzaken@reddingsbrigade.info 

06 43 00 96 80 
 
Materiaal: 

Dirk Sander 
materiaal@reddingsbrigade.info 

06 21 85 50 01 
 
Opleidingen: 

Ilona Kriele 
opleidingen@reddingsbrigade.info 

06 44 95 45 59 
 
EHBO en opleidingen: 

Arthur Stam 
ehbo@reddingsbrigade.info 

06 50 22 45 09 
 
PR: 

Ron Zentveld 
pr@reddingsbrigade.info 

06 43 00 96 80 
 

 
Edities van De Redlijn 
jan/feb  Deadline vrijdag week 4 
  Uitgave vrijdag week 5 
 
apr/mei Deadline vrijdag week 16 
  Uitgave vrijdag week 17 
 
jul/aug  Deadline vrijdag week 29 
  Uitgave vrijdag week 30 
 
okt/nov Deadline vrijdag week 42 
  Uitgave vrijdag week 43 
 
Bij het tot stand komen van deze Redlijn hebben vele 
mensen hun medewerking verleend, hiervoor onze 
dank! Er is altijd plaats voor leuke, vrolijke, 
informatieve, spannende en mooie verhalen en 
stukjes! Met deze stukjes kunt u terecht bij de 
redactie, zie onderzijde van deze pagina. 
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Voorwoord 
  
Voor jullie ligt alweer de eerste Redlijn van 2012. Tevens mijn eerste voorwoord als interim-

voorzitter tijdens de afwezigheid van Edwin. Op moment van schrijven zijn de temperaturen ver 

onder nul. Het zomerseizoen lijkt nog heel ver weg met deze koude omstandigheden maar de 

voorbereidingen voor het seizoen zijn in volle gang. 

Hopelijk kunnen we ook dit zomerseizoen de strandwachtroosters weer zonder al te veel problemen 

vol krijgen. Daarom verzoek ik jullie dan ook om de opgavestrookjes voor het weekend- en het 

weekrooster zorgvuldig in te vullen. 

De vergoedingen voor de weekstrandwachten blijven we handhaven op 50 euro per dag. 

Hoewel wij met de Gemeente Bergen op dit punt nog niet op één lijn zitten valt er wat de ERB betreft 

niet te tornen aan de hoogte van deze vergoeding. Het alternatief is dat we gaan werken met 

betaalde strandwachten zoals reddingsbrigade Schoorl dit ook doet. Dit zal een kostenverhoging van 

300% opleveren voor de Gemeente. Het zal duidelijk zijn dat de Gemeente hier niet op zit te wachten 

en de ERB overigens ook niet. Maar ik heb goede hoop dat we alsnog eruit zullen komen.  

In de loop van het seizoen zullen we de Landrover gaan verruilen voor een splinternieuwe Toyota 

Landcruiser. Momenteel is het nog niet bekend wanneer de overdracht zal gaan plaatsvinden. De 

chauffeurs zullen weer een verplichte introductiecursus moeten volgen, uiteraard zullen we jullie 

hiervan op de hoogte houden. Ook zal er een nieuwe waterscooter worden geleverd, de oude 

waterscooter heeft tijdens een testvaart van Reddingsbrigades Nederland dusdanig schade 

opgelopen dat deze niet meer bruikbaar is. Reddingsbrigades Nederland zal een nieuwe leveren op 

hun kosten. Dit zal een ander type worden dan dat we hadden, dit op verzoek van de ERB. Ook hier 

zullen weer introductiecursussen voor worden gaan gegeven.  

Op maandag 20 februari aanstaande zal de jaarvergadering plaatsvinden in de Kazerne. 

Arthur Stam zal deze tijdens deze vergadering terugtreden als bestuurslid. Jasper Corts en Melanie 

Kager willen wij voordragen om de plekken van Edwin en Arthur te komen opvullen. Na de 

jaarvergadering zullen wij intern de bestuursfuncties bekijken en zo nodig herverdelen. 

Ook zijn er diverse jubilea van leden welke zich in het verleden en/of tot op vandaag de dag zeer 

hebben ingezet. Wij hopen daarom op een goede opkomst.  

Als laatste wil ik nog even stil staan bij het overlijden van Gert de Jong. Gert was iemand met een 

enorme staat van dienst bij de ERB. Tot op het laatst was hij betrokken bij het reilen en zeilen van de 

vereniging. In veelal van hoe de ERB er nu voor staat heeft Gert een grote hand gehad. Samen met de 

rest van de familie De Jong vormde hij een uniek team. Ik weet zeker dat Gert van bovenaf een oogje 

in het zeil blijft houden op onze vereniging. 

 

Werner Visser, 

 interim-voorzitter 
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Wereld havendagen Rotterdam 

 

Vrijdag 2 september 2011 gingen we (Kristian, Job en mijn persoontje) ‘s morgens rond 8 uur 

met een Rescue III richting Rotterdam om assistentie te verlenen tijdens de wereld 

havendagen. Om 10 uur gingen we te water en ineens vaar je dan niet op zee met een Rescue 

III maar op de Maas! Een hele leuke ervaring.  

 

Rond 11 uur zouden we bij een briefing te 

horen krijgen wat onze taak zou zijn op 

deze mooie dag. Net voor de briefing 

werden we weggeroepen door de leiding 

met de vraag of we tijdens de roeiwedstrijd 

van een aantal scoutingverenigingen foto’s 

wilden maken, vanaf onze boot: de beste 

plek om de mooiste plaatjes te schieten. 

 

Hierna werden we ingezet om een 

stuntvlieger met bestuurder aan boord te 

nemen en zo in colonne met zo’n 10 

brigade boten een demonstratie te geven. Dit gaf een heel leuk effect en zag er erg leuk uit. 

Het is nog bestwel lastig om de juiste snelheid te houden zodat de vlieger goed in de lucht te 

houden is. Ga je te hard dan is de vlieger niet te houden en ga je te zacht dan zakt de vlieger 

in het water. 

 

Na deze demonstratie zat onze 

taak erop. We hebben nog een 

aantal rondjes gevaren en zijn 

hierna weer richting Egmond 

gereden. 

 

Het was een leuke ervaring en een 

hele mooie dag met super weer! 

 

Bernard Karsten 
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Nieuwjaarsduik 2012    

    

Op 1 januari was ie er dan weer de enige echte “Egmondse Nieuwjaarsduik” met ongeveer 

een 5.000 deelnemers en natuurlijk de ERB voor de veiligheid van de duikers.  
 

Zoals altijd om 13.00 uur verzamelen bij de ERB-kazerne en op naar het strand. Sommige van 

ons nog met wat naweeën van het Oud en Nieuw, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Voor de Nieuwjaarsduik hadden we bijna 

weer dezelfde ploeg als voorgaande jaren, 

Engel was er helaas niet bij omdat hij moet 

werken (misschien wel fijn voor mij, mag 

ik ook eens een stukkie schrijven ☺). Maar 

ook zonder Engel was het natuurlijk heel 

gezellig met Wendy, Inge, Marieke, Erik, 

Wesley, Jasper, Maarten, Ron, Dirk, 

Bernard en ondergetekende. Ik wil Dirk en 

Ron bedanken voor de voorbereiding van 

het materieel, alles stond klaar zodat we er 

direct op uit konden gaan. 
 

Dit jaar was er wel een heel speciaal onthaal op de Werf voor de dippers en ERB-leden , een 

prachtige ballonnen boog (die voor ons nog ff aan de kant moest) en weer grote aantallen 

mensen op het strand. De waardering die we als reddingsbrigade van Derpers en 

buitenstaanders krijgen voor onze inzet doet mij altijd weer goed. Fijn is het natuurlijk dat je 

bijna iedereen wel tegen komt en dat we met 11 geplande ERB-ers kunnen reken op een 

veelvoud van niet geplande leden die als het nodig is ook hun ‘mannetje’ staan (scheelt ook 

weer op de Nieuwjaarsreceptie). 
 

Er was een mooi maar een beetje rabbig zeetje laag water en een graad of 10 in de plus dus 

kon er weinig misgaan. Na een teamfoto voor de omstanders en plaatselijke pers waren we 

klaar voor de start.  Ik stond met Erik in het water en met Leslie en Jasper in de boot hadden 

we een goed overzicht op de duikers/dippers. Op het strand stonden onze buddy’s Marieke 

en Maarten voor goede communicatie met de landrover en onze regelneef Ron. 

Je kijkt je ogen uit wat er zo allemaal te water gaat (en weer uitkomt). Petje af want voor mij 

is een zeewater temperatuur van een graad of 7 veel te koud. Was wel leuk dat mensen aan 

ons vroegen of ze nog een tweede keer mochten. De boot lag alweer op het strand maar er 

moest nog een fotootje gemaakt worden. Dit vonden Erik en ik natuurlijk goed en we liepen 

nog even zee in. Als je terug kijkt op het internet zie je het grote plezier wat de deelnemers 

uitstralen en hoe blij ze met een Unox-muts en bakkie snert rond lopen. Ik moet zeggen dat 

toen ik  later bij de Albert Hein een boodschap deed met mijn Unox muts nog op, de mensen 

met gepast respect keken. Ik liet ze maar in de waan. Ik was tenslotte ook het water in 

geweest! 
 

Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd evenement zonder incidenten dat meteen 

alweer de start is voor een drukke januari maand voor Egmond en de reddingsbrigade. 

 

Philip 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2011 112001 
 

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

weer het een en ander gebeurt en is er vooruitgang geboekt op beleidsgebied in relatie tot de gemeente 

Bergen en Reddingsbrigade Nederland. 

Door de vele ontwikkelingen de laatste jaren, waaronder de plannen vanuit de gemeente Bergen en 

prestatie-eisen vanuit Reddingsbrigade Nederland, zoals 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 in dit jaarverslag uiteraard 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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, 

met hun kaderinstructeurs en een bestuurslid. 

In het 1
e
 kwartaal herhaalde de 2

e
 en 3

e
 EHBO-groep hun lessen van het winterseizoen 2010-2011. Per 

herhalingsgroep nemen ongeveer  34 EHBO’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 
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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 
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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 voor de reddingsbrigades gaan worden. Landelijke, regionale of 

gemeentelijke ontwikkelingen in- of extern zullen van invloed zijn op de organisatie van de lokale 

reddingsbrigades. Nog steeds zijn reddingsbrigades verenigingen die autonoom opereren en grotendeels met 

vrijwilligers werken. Of dit over 3 jaar nog steeds het geval is, valt te bezien. Maar zonder de inzet van 

vrijwilligers kan een reddingsbrigade ook in de nabije toekomst niet bestaan. Wel zal het kennis- en 

kwaliteitsniveau omhoog moeten om te voldoen aan de opgelegde bepalingen. 

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”. 

 



 
13 

 

RedNed-oefening Hoge IJssel 
 

Op het Landelijk Bureau van RedNed waren de voorbereidingen in mei al begonnen voor 

een oefening in de Gemeente Wijdemeren. De voorbereidingen hiervoor waren in een ver 

gevorderd stadium totdat het bericht kwam van de burgemeester dat hij door 

omstandigheden de oefening in dit gebied niet door kon laten gaan. Dit had te maken met 

een verdrinkingsongeval van twee lokale vissers waardoor de oefening in deze periode zeer 

gevoelig zou zijn. Maar niet getreurd er zal een oefening gehouden worden, alleen we wisten 

nog niet waar!! Het was voor de oefenleiding een aardige “uitdaging” om dit voor elkaar te 

krijgen in zo’n korte tijd. Meteen na het 

ontvangen van dit bericht werd er gezocht naar 

een nieuwe locatie. Na veel zoeken door de 

oefenleiding kwamen zij uit op een oefening in 

de omgeving van Zevenaar. Op 17 oktober 

kreeg men de toestemming om de oefening daar 

te gaan houden. Er waren toen nog maar drie 

weken om de oefening voor te bereiden. 

Danny vd Schilden en ik hebben de VC 

inzetbaar gemaakt voor de oefening, op locatie 

zouden de VC de verbindingen gaan verzorgen 

tussen de diverse eenheden. 

 

In Egmond aan Zee was Nick Wittebrood druk bezig om de Rescue III  in orde te maken en 

de spullen te verzamelen welke mee moesten naar deze oefening. 

 

Op vrijdagmiddag vertrok ik samen met Nick naar Giesbeek waar wij in de brandweer-

kazerne als oefenleiding nog een voorbespreking hadden met de brandweer, zeekadetten en 

lotussen. Na de bespreking zijn wij eerst de Rescue III gaan stallen waarna wij naar ons hotel 

vertrokken om nog van een beetje nachtrust te genieten. Voor dat wij het hotel in gingen zijn 

wij eerst nog even naar de grote gele M geweest om wat te eten. In het hotel aangekomen 

kregen wij bij het inboeken gelijk ons lunchpakket voor de volgende morgen, men had dit 

netjes verzorgd en in een klein koeltasje aangeleverd. 

Om kwart voor zes gingen de mobieltjes af en moesten 

wij opstaan. Wij gingen naar de stalling om de boten op 

te halen en naar de botenhelling te vertrekken van het 

recreatieschap RGV. Hier aangekomen hebben wij de 

boot te water gelaten en gingen de andere mensen hun 

eigen onderdeel opstarten. Ook waren wij de boot die 

uitgerust werd met ATIS. Tijdens de oefening kon men 

ons in de VC op een scherm volgen waar wij waren. 

  

Wij hebben eerst nog wat werk gedaan voor logistiek waaronder het naar de locatie brengen 

van een stalen sloep welke gebruikt werd bij een waterongeval. Hierna ging Nick helpen bij 

het ter water laten van de diverse boten voor de oefening. Bij 1 oefening in een kom nabij de 

brug  van de A12 waar een geprepareerde boot op zijn kop lag, kreeg de meldkamer een 

alarm melding binnen waarop alle hulpdiensten uitrukte. 
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Hier is een politieman te water gegaan om de boot te controleren. Op dat moment is ook de 

oefenleiding ter plaatse gekomen. De hulpdiensten hebben de melding geverifieerd en het 

alarm ingetrokken. Op de oefenlocatie aan “Rhederlaag” is het incident verder besproken, 

we waren in ieder geval in het nieuws. Er waren in totaal 4 Rescue III’s bij deze oefening 

aanwezig, deze werden in twee groepen verdeeld. Onze groep werd gekoppeld aan een 

eenheid van de brandweer Zevenaar die zelf over een snelle boot beschikten. Onze eerste 

actie was om naar het incident te varen in de kom bij de A12 te gaan en daar te kijken wat er 

aan de hand was. 

 

Vanaf de plas gingen wij de IJssel op om met zijn drieën te 

varen naar de kom. Onderweg haalden wij diverse boten in 

en hebben ook wat kunnen doen aan de vaarreglementen. 

De boten van de Rijkswaterstaat waren hier druk bezig met 

inspecties van de binnenvaart. Aangekomen hebben wij de 

omgeslagen boot onderzocht op eventuele slachtoffers en 

de omgeving uitgekamd. 

Tevens moesten wij zoeken naar borden met een woord en 

een letter welke op het eind van de oefening een zin en een naam moesten vormen. 

De volgende oefening was om een groot gebied te onderzoeken inclusief zandzuigers en een 

aantal aan de kant liggende binnenvaartschepen om hier op zoek te gaan naar de bordjes met 

woorden en een letter. 

 

Na deze inzet was er op de uitgangsstelling een frituurwagen waar wij daar soep, koffie en 

voor tussen de middag broodjes konden krijgen waaronder 1 met een kroket of frikandel. 

Na de middagpauze zijn wij onderweg gegaan via diverse locaties op de IJssel tot aan 

Doesburg. Onderweg was er een puzzeltocht uitgezet op snel stromend water waarbij op 

totaal 9 locaties een bord met tekst stonden, de locaties waren allemaal niet even gemakkelijk 

te bereiken. 

 

Aan het eind van de dag zijn we nog een uur aan het puzzelen geweest om de zin en het 

woord te ontdekken. Het woord was “uitdaging”. De boten hebben we weer met zijn allen 

op de diverse trailers gezet. We hebben met zijn allen de boel nog even opgeruimd en zijn in 

colonne weer huiswaarts gereden. Mark en Danny zijn doorgereden naar IJmuiden en 

hebben daar het materiaal en de VC binnen gezet. Nick en ikzelf zijn richting Egmond 

gegaan en hebben de Rescue III weer in de loods terug gezet. Terug kijkend was het een 

geslaagde oefening. 

 

Nick en Mario 
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Nieuws vanuit zwembad de Beeck 

 
Het winterseizoen vordert al aardig en er wordt dan ook hard getraind in de Beeck. Het 
examen komt steeds dichterbij. Het examen zal plaats vinden op donderdag 19 april 2012 en 
start om 19.00 uur. Natuurlijk zijn ouders, broers, zussen en andere belangstellende hierbij 
van harte uitgenodigd.  
 
Er wordt niet meer alleen in zwemkleding getraind, maar ook in gewone kleding wordt er 
flink gezwommen. Bij de nieuwe diploma’s horen uitgebreidere kledingeisen. Alle kinderen 
moeten zwemmen in een lange broek, een shirt met lange mouwen, een windjack of regenjas 
en schoenen met een stevige zool. Dit is best zwaar, maar de kinderen doen hard hun best. 
 
Het examen bestaat uit twee delen een praktijkdeel en een theoriedeel. Dit geldt voor de 
kandidaten die examen doen voor de diploma’s lifesaver 1, lifesaver 2 en lifesaver 3. De 
kandidaten die examen doen voor zwemmend redder 3 en zwemmend redder 4 hebben nog 
geen theorie-examen.  
Om ook op het theorie-examen goed voorbereid te zijn, worden er theorieavonden gegeven. 
Tijdens deze avonden wordt de leerstof uit de handleiding lifesaver behandeld. De data 
hiervan volgen nog, wel kun je zelf alvast starten met het lezen van de handleiding, deze 
hebben alle betreffende kandidaten al in hun bezit.   
 
In het tweede uur, tussen 20.00 uur en 21.00 uur is er nog steeds ruimte voor conditie 
zwemmen. Wanneer je wilt werken aan je conditie ben je van harte welkom.  
 
Heb je nog vragen of wil je iets doorgeven? Opleidingen@reddingsbriagde.info 
 
Namens de instructeurs, 
Melanie Kager 
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Inzet Wandelmarathon 
 

In het weekend van 21 en 22 januari werd de EGM110 ingezet tijdens het weekend van de 

wandelmarathon, een evenement wat ieder jaar weer meer deelnemers trekt en inmiddels 

landelijke bekendheid heeft. Dit jaar werd op zaterdag de route “zuid” gewandeld door de 

wandelende deelnemers en de Nordic Walkers deden de “noord” route. Zondag werd dit 

andersom uitgevoerd. 

 

Zaterdag 21/01 

Zaterdagochtend om 07.45 (best vroeg op je “vrije” zaterdag) verzamelden Ron en Linda 

Zentveld en mijn persoontje in de ERB-loods en werd de auto nagekeken om vervolgens om 

08.00 uur bij een korte briefing in de sporthal aanwezig te zijn. Daar was het op dat vroege 

uur best wel gezellig want de Zââlneelden speelden al een lekker moppie muziek voor de 

vroege starters en was het al lekker druk.  Bij de briefing troffen we de hulpverleners van het 

Rode Kruis, de reddingsbrigades Bergen en Castricum en hoorden we dat het 

KustHulpverleningsVoertuig van de KNRM al bezig was met stempelposten opbouwen op 

het strand. We deden een bakkie en ontvingen de plattegrond van de route en de 

lunchpakketten.  

 

Om 08.00 uur mochten de eerste deelnemers starten en velen deden dat dan ook. Als je 

namelijk een beetje op tijd start ben je met het middaguur weer terug en de meeste mensen 

ervaren die tijden als prettig. 

Op strand ontstond al snel 

een lang lint van wandelaars. 

Wij reden op het zuid 

parcours en hoorden dat het 

noord parcours (de Nordic 

Walkers) erg rustig was. De 

weersomstandigheden waren 

dan ook niet optimaal met af 

en toe een zonnetje en een 

buitje en een straffe 

zuidwestenwind, maar verder 

een prima wandelweertje 

voor zover ik dat als leek kon 

beoordelen.  

 

Qua hulpverlening was er echter niets te doen en zijn we tussen de bedrijven door even naar 

het gestrande schip bij Heemskerk gereden om daar net nog mee te maken dat ie over de 

banken naar zee getrokken werd. Ook wel leuk om te zien. In de loop van de ochtend zijn 

wij met de landrover bij Castricum naar boven gereden en hebben op verschillende 

strategische plaatsen postgevat maar gebeurden er geen zaken die voor onze taak interessant 

waren. 
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Om 12.00 uur hebben we Linda naar Egmond teruggebracht en kwam Hessel Zwart ons 

team versterken. Daarna hebben we nog een tijdje in de duinen “om de zuid” doorgebracht 

tussen de wandelaars en schotse Hooglanders. Ook in de middaguren kregen we geen 

klusjes en om 1600 uur was de bewakingsdag voorbij.  Al met al toch wel een leuk dagje. 

Volgend jaar bij gelegenheid maar weer, denk ik. 

 

PS. De broodjes warme worst bij het “Agebinderpad” waren trouwens van sublieme 

kwaliteit! 

 

Marc van Duin 

  

Zondag 22/01 

Helaas is door een communicatiefoutje het verhaal van de Sinterklaasintocht in Derp dus 

twee keer ingestuurd en het verhaal van de wandelzondag vergeten… 

 

 

Kienen 
 

1e prijs: Android-tablet 

Teuntje-Claire Horstman 

 

2e prijs: Koffiemachine Dolce Gusto 

Renske de Jong 

 
 

3e prijs: Digitale fotocamera 

Nick Wittebrood 
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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 februari 2011 111013 

 

De algemene ledenvergadering werd gehouden in de ERB kazerne aan de Schipper van der Plasstraat 

4 te Egmond aan Zee.  Aanwezig waren 7 bestuursleden en 27 leden.  

Bestuurslid Sven Wijker is afwezig wegens ziekte. 

Van de volgende leden werd een afbericht ontvangen: Olaf Wijker, Alex Prins, Philip van Staalduinen, 

Jan de Laleijne, Toos de Laleijne, Dick van Thiel, Jasper Corts, Danny Kemps, Nick Schellinger, Wendy 

van Duin, Stephen Zwenger, Saskia Biesboer, Engel Wijker, Piet Kager, Menno de Boer, Stefan de 

Boer, Angelique Hietbrink, Stephan Dekker, Shannon van Beek, Arianne Röpke. 

 

 

 

01 OPENING: 

“Het jaar is weer omgevlogen, het seizoen 2010 komt niet in de boeken als een zeer druk jaar, dat 

hebben jullie in de Redlijn ook kunnen lezen. Voor ons als bestuur hebben we het voornamelijk druk 

gehad met de pilot die in december 2010 is afgerond. Het komende jaar zal gebruikt worden om de 

uitkomsten van de pilot te vertalen in een overeenkomst met de Gemeente Bergen, over hoe nu 

verder te gaan.  

Onze verstandhouding met de Gemeente qua financiën is momenteel erg goed te noemen. Aan elk 

voordeel kleeft een nadeel. We hebben momenteel weinig inzicht in onze exacte uitgaven, want vele 

zaken verdwijnen ergens in de gemeentebegroting op een dusdanige manier dat we er geen grip 

meer op hebben. Dit hebben we vooraf aangegeven en momenteel is dit dus waarheid, echter de 

gemeente wil het kennelijk zo hebben, dus berusten we er maar in. 

Ik heb al enkele keren aangegeven dat ik me blijf verbazen over de inzet van onze leden op menig 

gebied. Ik begrijp best dat de meest actieve leden juist hier vanavond aanwezig zijn en ik dus eigenlijk 

tegen de verkeerde ploeg mensen mijn ongenoegen en zorg uit, maar ja, ik praat wel tegen alle leden 

van de vereniging ERB. Wij als bestuur blijven enthousiast doen waarvan wij vinden dat het de juiste 

koers is, maar wij zijn wel een vertegenwoordiging van jullie, dus graag aangeven als de koers die we 

varen moet worden bijgesteld om de haven te bereiken die in jullie ogen de juiste is.  

Het komende seizoen staat alweer voor de deur. Nadat de zandsuppletie gereed is zal de post ook 

weer naar het strand verhuizen. Daarna gaan we onze normale dagelijkse werkzaamheden weer 

oppakken. Een werkgroep is al een jaar lang bezig met een voorstel van onze nieuwe terreinwagen, 

die ergens in het seizoen 2012 zal worden overhandigd.  

Ik wil met deze woorden mijn inleiding afronden en beginnen met de vergadering en verklaar deze 

dan ook voor geopend.” 

 

02 NOTULEN LEDENVERGADERING 24 FEBRUARI 2009: 

• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn editie februari 2011, pagina 5/10. Er zijn geen tekstuele of 

inhoudelijke opmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd. 

 

 

03 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN: 

• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 210026 t/m 211007 en uitgaande stukken 110014 t/m 

111004. 

• 210118; Geboorte Stan, zoon van Stefan en Annika de Boer. 
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04 MEDEDELINGEN: 

• Enkele data: 

- Strandwachtbespreking: dinsdag 24 mei 2011, 19.30 uur in de kazerne. 

- Open avond:  woensdag 3 augustus 2011. 

- Kerstkienavond:  zaterdag 10 december 2011 

- Nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 2012 

• Sytske Zwart is afgelopen seizoen gestopt met de zwembadactiviteiten. Jarenlang heeft ze aan 

het bad zelf gestaan en later heeft ze zich ingezet om heen en weer te rijden met de bus om alles 

te begeleiden. De ERB is haar daar enorm dankbaar voor. 

• Afgelopen maandag 14 februari zijn de volgende leden van de ERB geslaagd voor hun EHBO-

diploma: Rick Blok, Pernille Dekker, Geerte Hoijtink, Jill Horstman, Puck Horstman, Koen Koning, 

Joep van Ham, Nick Wittebrood en Hessel Zwart. Allen natuurlijk van harte gefeliciteerd. 

• Aanstaande donderdag 21 April zullen de zwembadexamens weer worden gehouden. Vanaf 

deze plaats eenieder alvast heel veel succes gewenst. De begeleiding in de bus ernaartoe geeft af 

en toe wat problemen, graag hebben we mensen die in de bus meegaan als begeleider. Opgave 

bij Ilona Kriele. 

• In de kranten hebben we kunnen lezen dat het college van de gemeente Bergen op 18 januari 

2011 heeft besloten om budget vrij te maken voor de aanschaf van 25 AED’s (in kasten) en 250 

vrijwilligers te gaan opleiden. Het project “Burger AED”, krijgt zo eindelijk handen en voeten. 

Indien hier raakvlak met ERB is houden we de leden op de hoogte. 
• Vandaag zijn de voorbereidingen getroffen voor de zandsuppletie op het strand tussen 

strandpaal 37 en 39. Op 14 maart begint de suppletie en duurt ± 3 weken (dus tot begin april). 

� Marc van Duin vraagt of het mogelijk is tijdens de suppletiewerkzaamheden gebruik  te 

maken van de strandopgang bij Bad Noord en heeft de ERB een sleutel. Vz zegt toe dit nader 

te bekijken. 

• De strandpost gaat na de zandsuppletie naar het strand, exacte datum is nog niet bekend. Deze 

heeft afgelopen winterseizoen in Egmond-Binnen gestaan, wel verwarmt uiteraard. 

• De Landrover is deze week uit dienst i.v.m. herstelwerkzaamheden. 

 

05 JAARVERSLAG SECRETARIS 2010: 

• Het jaarverslag staat afgedrukt in de Redlijn editie februari 2011, pagina 17/27. Het verslag wordt 

zonder op of aanmerkingen door de vergadering aangenomen. 

 

06 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2010: 

• De penningmeester geeft een uiteenzetting van de reële cijfers ten opzichte van de begroting 

over 2010. 

• Ten opzichte van de totale begroting 2010 zijn we daar € 10.000,00 onder gebleven. 

• Sinds 2010 vallen de reddingsbrigades onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Er zijn in 

2010 geen vragen gesteld over de ingediende rekeningen. 

• Begroting 2011 en concept 2012 worden toegelicht. 

• Ten opzichte van het budget van dit jaar (2011) komen we wel slechter uit omdat de gemeente 

Bergen het budget verlaagd heeft naar € 57.000,00 en wij in totaal € 76.000,00 begroot hebben. 

Hierin zitten ook bedragen die de gemeente niet in het budget heeft staan. Er blijft dan nog een 

negatief verschil over van € 7.000,00. We zullen wel gesprekken met de gemeente aangaan om 

dit jaar gewoon te kunnen draaien. 

• Aan de inkomsten kant hebben we ruim € 11.000,00 meer ontvangen. Onder andere door de 

nieuwe EHBO-cursus met 16 deelnemers, de ledenbijdrage van de gemeente Bergen, een mooie 

gift van Lyonsclub Bergen voor onze 2
e
 AED en nog een aardig rentebedrag. De kerstkien heeft 

dit keer wel iets meer gekost dan opgebracht. Al met al hebben geen slecht jaar gedraaid met 

onze extra uitgaven en de leuke inkomsten waardoor de ERB nu € 25.000,00 totaal op alle 

rekeningen heeft. 



 
20 

 

• Afsluitend bedankt de penningmeester de leden die zich ingezet hebben voor de brigade bij de 

strand- en bewakingstaken, evenementen en oefeningen alsmede opleidingen en onderhoud, 

wat vele vrijwilligersuren betekenen, wat ook geldt voor alle bestuursleden. 

• Ook danken wij de hele familie de Jong voor het ophalen van de stranddonateurs en Marjolein 

Wijker voor de kasdonateurs in Egmond. 

 

07 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 

• De commissie bestaat uit Marieke Groen en Olaf Wijker. Namens de commissie doet Marieke 

Groen het woord. “De cijfers zien er perfect uit”. 

• Marieke Groen heeft haar termijn van twee jaar in commissie erop zitten. Rick van Vemde wordt 

bereid gevonden haar plaats voor de komende twee jaar in te nemen. 

• De vergadering verleent onder acclamatie decharge van betaling voor het jaar 2010 aan de 

penningmeester. 

 

08 BEGROTING EN INVESTERINGEN 2012: 

• Statutair moeten wij de ledenvergadering toestemming vragen voor uitgaven hoger dan € 

5000,00. Bij de gemeente Bergen zijn vervangingen (vanaf  2008) onder de  € 10.000,00 geen 

investeringen meer en vallen onder de exploitatie. 

• Dit jaar vervangen we een 15pk buitenboordmotor (deze is vorig jaar 1 jaar doorgeschoven), 

zwemvesten, AED accupakket en een dekzeil van de EGM1.29. 

• In 2012 willen we de volgende zaken boven de € 5000,00 aanschaffen: Landrover, compleet met 

brancard, lichtbalk, mobilofoon, EHBO-koffer, etc, etc voor € 55.000,00 (tijdstip van levering zal 

tijdens het seizoen zijn) en een 75pk buitenboordmotor voor de Rescue 3 voor € 7.600,00. 

• Verder nog wat kleine zaken, waarvoor geen toestemming nodig is van de ledenvergadering: 

Parka jassen, kopieerapparaat, mobilofoon strandpost en de scanner van de strandpost.  

• De vergadering verleent onder acclamatie goedkeuring aan de begroting 2012 (zoals in 

agendapunt 6 aangegeven). 

� Marc van Duin vraagt of de toestemming van de ledenvergadering voor investeringen boven 

€ 5000,00 niet achterhaald is. Ook de gemeente Bergen moet goedkeuring geven. Vz beaamt 

dit. Er wordt gewerkt aan een nieuwe overeenkomst met de gemeente Bergen waarin dit 

wordt geregeld, hierna zullen we de statuten aanpassen. 

 

JUBILEA: 

Dit jaar is Cor Kager 40 jaar lid.  

 

09 PAUZE: 

 

10 BESTUURSVERKIEZING: 

• In 2011 zijn volgens rooster Edwin Buis, Harrie de Goede en Sven Wijker aftredend. Edwin en 

Harrie zijn herkiesbaar en worden door de vergadering onder acclamatie voor een nieuwe 

periode gekozen. Sven stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Dirk Sander voor als opvolger. 

Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Dirk door de vergadering wordt gekozen als nieuw 

bestuurslid. 

• Sven wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bestuurswerk. Sven heeft 10 jaar als 

materiaalcommissaris in het bestuur gezeten. De onderhoudscommissie is nu een redelijk 

geregelde organisatie met een duidelijke lijn. Sven wordt door de ERB een etentje aangeboden. 
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11 BESTUURSBELEID: 

• Beleid Optische en Geluidssignalen (O&G): Voor het rijden met O&G gelden dezelfde regels als 

vorig jaar. Er zijn geen nieuwe chauffeurs bijgekomen aangezien er geen trainingen zijn geweest 

het afgelopen jaar. De ERB is intussen ook door RedNed aangewezen als bevoegd te mogen 

rijden met O&G. De huidige chauffeurs (31 leden geregistreerd bij RedNed) krijgen dit jaar in 

april weer een nieuwe schriftelijke “aanwijzing” van het secretariaat.  

� Linda IJssennagger vraagt of de verlenging van de aanwijzing O&G aan leden automatisch 

gaat. Vz antwoord dat dit normaal gesproken ook zo gebeurt tenzij de aangewezen chauffeur 

voor een langere periode niet meer actief is geweest. 

• Huisvesting kazerne: We weten allemaal dat deze locatie op termijn zal moeten worden 

ingeleverd om ruimte te maken voor woningbouw. Via de media en een memo van het college 

van december 2010 hebben we vernomen dat de gemeente op zoek is geweest naar partijen die 

gezamenlijk met de gemeente het MOB-complex aan de Hoeverweg te willen kopen om daar een 

gecentraliseerde gemeentewerf te creëren, dit is niet gelukt. De huidige gemeentewerf aan de 

Pieter Schotsmanstraat heeft weer een vergunning voor 10 jaar, maar de gemeente blijft zoeken 

naar een centrale gemeentewerf. De ERB heeft schriftelijk aan het college van B&W aangegeven 

dat wij dan graag gebruik willen gaan maken van de oude locatie van de gemeentewerf, in 

combinatie met de brandweer. Antwoord hierop hebben we nog niet ontvangen. 

• Aanpassingen Huishoudelijk Reglement afgelopen jaar: 

- PR-zaken opgenomen dat leden geen rechtstreeks contact met de media opnemen zonder 

medeweten van het bestuurslid PR. 

- Het is verboden om in de aanhanger of achterop het “trekker-beuntje” te staan of zitten 

tijdens het rijden. 

• Zoals vorig jaar aangegeven in ditzelfde agendapunt gaat het bestuur dit jaar het uitvoering 

geven aan het beleid voor wat betreft de leden die zich niet of nauwelijks inzetten voor de 

vereniging. De betreffende leden zullen een voorstel ontvangen om C-Lid te worden of donateur. 

Binnenkort krijgen deze leden een brief met een voorstel op hun deurmat. 

• Naar aanleiding van het dodelijke ongeval vorig jaar bij de RB van Bloemendaal is een rapport 

verschenen waarbij de marine enkele tests heeft uitgevoerd. Een van de punten was dat de 

gedragen overlevingspakken en de reddingsvesten een “tegengestelde” werking zouden 

hebben. Dat is op zich wat vreemd, want ook een overlevingspak zou je moeten dwingen om 

met je gezicht naar boven te drijven. De ERB heeft naar aanleiding van dit stuk een reactie 

van RedNed gevraagd. Het ERB bestuur is van mening dat de nieuwe zwemvesten die dit jaar 

aangeschaft worden voorzien moeten zijn van een kruisband (zoals die ook bij de KNRM en in 

de Offshore worden gebruikt). De reactie van RedNed zal waarschijnlijk worden toegelicht op 
de strandwachtbijeenkomst. 

� Jeroen Visser vraagt hoe de ERB omgaat met het meevaren in boten van derden. Vz 

antwoord dat dit niet mag, mits hier toestemming door het bestuur is gegeven. 

� Cor Kager stelt voor om derden te laten tekenen om mee te kunnen varen. Vz stelt dat dit 

verzekeringstechnisch niet haalbaar is. Ook kinderen (vondelingen) nemen we niet mee in 

een boot. Deze zaken komen ook aan de orde op de strandwachtbijeenkomst. 

� Mark Röpke stelt dat er vooraf instructie moet zijn geweest aan alle opvarenden. 

• Bij gezamenlijke reddingsactie van de ERB en de KNRM zal er vanaf dit jaar ook een gezamenlijk 

persbericht uitgaan om onduidelijkheden in de pers te voorkomen. 

 

12 PRESENTATIES: 

• Presentatie werkgroep vervanging terreinwagen door Marc van Duin. 

� John Geel vraagt of er gekeken is naar de uitvoering van het voertuig van RB IJmuiden. Marc 

antwoord dat dit een ander voertuig is, en specialistisch rijden met zich mee brengt i.v.m. de 

opbouw. Voor ons strandgebied is dat niet wenselijk. Tevens is zo’n opbouw erg duur. 

• Presentatie uitkomsten “Pilot Reddingswerk Bergen 2010” door Rene Groen. 
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• Presentatie uitleg van de “herziening opleidingen structuur” van RedNed. Opleidingen “lifesaver” 

en “lifeguard” door Arthur Stam.  

 

13 BESPREKING ZOMERWERK: 

• Er komen 2 nieuwe leden en 5 aspirant leden naar strand. 

• Uit evaluatie zomerseizoen is gekomen dat we totaal 20 zaken gaan veranderen/aanpassen in 

2011, de belangrijkste (alle punten worden ook behandeld op strandwachtbijeenkomst): 

- Melden defecten/storingen en alle andere strandpostzaken bij 1 persoon: Bestuurslid 

strandzaken, Werner. 

- Onderhoudsplanning en periodieke controle materieel door onderhoudscommissie. 

- Meer patrouilles uitvoeren. 

- Betere registratie hulpverleningen en betere instructie. 

- Eenduidige beeldvorming creëren voor gebruik gele/rode vlaggen door workshops te houden. 

� Cor Kager stelt dat strandwachten te vaak wachten met het hijsen of strijken van vlaggen tot 

na de koffiepauze. 

� Marc van Duin vraagt of er nog gekeken is naar het aantal boten op het strand voor de 

bewakingstaak. Vz antwoord dat hier al rekening mee gehouden is. 

• Zorg dat je bekend blijft met de vaareigenschappen van de waterscooter. Dus regelmatig met de 

waterscooter varen op de oefenavonden. De instructeurs houden dit seizoen natuurlijk ook weer 

herhalingstrainingen, deze herhalingstrainingen zijn verplicht. Over de invulling hiervan meer 

tijdens de strandwachtbijeenkomst. 

• Er komt deze zomer een nieuw protocol “gebruik van zuurstof’ een en ander naar aanleiding van 

de training die we afgelopen winterseizoen gehad hebben tijdens de EHBO-herhalingslessen. De 

EHBO-commissie zal dit nieuwe protocol voor het nieuwe seizoen opzetten.  

• De rechtstreekse alarmering door de Kustwacht wordt in 2011 voortgezet en uitgebreid naar de 

uren dat de terreinwagen inzetbaar is op het strand, dus we hoeven niet om 18.00 uur uit te 

melden als de Landrover (met adequate bemanning!!) op het strand aanwezig is. 

• De huisartsenpost gaat per 14 maart verhuizen naar de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar (in het 

gebouw van de GGD, naast het NS station noord). De routebeschrijvingen voor de 

strandbezoekers zullen voor de zomer worden aangepast. 

• Vanuit de RVR-NHN is het verzoek gedaan voor 2 RB Liaisons. Zij zijn de schakel tussen een CP en 

de reddingsbrigade en worden ingezet bij grotere calamiteiten en multidisciplinaire 

reddingsacties. Voor de ERB zijn dit Jeroen Visser en Erik Röpke. Zij werken dan niet voor de ERB 

maar voor de RVR of Veiligheidsregio NHN. Momenteel wordt deze functie verder uitgewerkt en 

zal per 1 maart operationeel moeten zijn. De beide mannen hebben al enkele bijeenkomsten 

hierover bijgewoond. 

• Het ECO Beach project is beëindigd. In januari zijn alle buizen uit het zand verwijderd, denk aan 

het drijfzand. 

 

14 RONDVRAAG: 

• Cor Kager stelt dat i.v.m. de verplaatsing van strandpaviljoen de Uitkijk de doorgang voor het 

pand belemmerd kan worden bij hoog water. Vz antwoord dat de verplaatsing met alle 

betrokken partijen is afgestemd. Er komt tevens een zandsuppletie. 

• Mark Röpke vraagt of de opleiding Marcom B dit jaar doorgaat. Vz antwoord dat de Marcom B 

opleiding is vervallen omdat dit te hoge kosten met zich meebrengt en er in de toekomst wordt 

overgegaan op C2000 (waarschijnlijk ook de Kustwacht). 

• Patrick Hopman vraagt of op de website ook alle protocollen etc. worden geplaatst. Vz zegt dit 

toe. 

• Inge Krab stelt dat oudere leden meer instructie moeten geven aan de jongere onervaren leden. 

• Jens Kager vraagt of de gemeente Bergen moet beargumenteren als zij de aanschaf van de 

voertuigen voor de brigades niet overneemt. Vz antwoord dat er al overleg met het hoofd inkoop 
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van de gemeente is geweest waarbij zaken zijn afgestemd. Het advies van de brigades wordt in 

principe door de gemeente overgenomen. 

• Ilona Kriele doet een oproep voor vrijwilligers die om beurten willen meerijden met de bus op 

donderdag avond. Er komt weinig respons uit de leden, wat jammer genoeg de uitkomst van de 

stellingen tegenspreekt. 

• Rick van Vemde vindt de afgelopen Redlijn negatief over de deelname van (jongere) leden bij 

activiteiten, dit kan tegengesteld werken. 

• Marieke Groen stelt dat leden niet meer willen varen waardoor ook andere, enthousiaste leden 

afhaken. 

 

15 SLUITING: 

• Met niets meer aan de orde dankt de voorzitter alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit om 22.55 uur de vergadering. 

 

 

 

 René Groen, secretaris       Edwin Buis, voorzitter 

 

 

 

Voorzitter naar Frankrijk 

 

ERB-cadeau voor Edwin, kan hij zo nu en dan  

in Frankrijk aan onze club denken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwin geeft voorzitters hamer 

(tijdelijk) aan Werner 
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TAART-kalender 
 
3 februari Toos Laleyne, de 

6 februari Annika Boer, de-de Vries 

6 februari Daphne Dekker 

16 februari Jan Blok 

17 februari Ron Wijker 

18 februari Bets Visser 

18 februari Jolanda Hopman 

19 februari Esther Gouda-Stam 

19 februari Dani Schooneman 

21 februari Piet Kager 

23 februari Dorien Gerards 

28 februari Dayenne Arendse-Zonneveld 

 
2 maart Edwin Buis 

2 maart Hessel Zwart 

4 maart Madelief Boon 

5 maart Rob Moes 

5 maart Nick Wittebrood 

7 maart Jill Horstman 

7 maart Puck Horstman 

9 maart Ron Zentveld 

11 maart Nathalie Haans 

12 maart Jeroen Brouwer 

18 maart Lars Dekker 

19 maart Melanie Gul 

19 maart Bert Broek 

20 maart Astrid Hopman 

20 maart Jan Laleyne, de 

21 maart Jeroen Visser 

22 maart Arianne Röpke-Schallig 

26 maart Hennie Wiegers-Slieker 

 
1 april Tamara Tuls-Wijker 

1 april Gerben Pastijn 

3 april Jasper Corts 

4 april Sytske Zwart-Wartena 

8 april Gerard Dekker 

8 april Dirk Sander 

8 april Daniël Mol 

8 april Martin Brouwer 

11 april Jet Groot 

14 april Erik Röpke 

14 april Mark Röpke 

14 april Alex Prins 

21 april Niels Pastijn 

21 april Molly Richardson 

23 april Harrie Goede, de 

30 april Cees Geel 
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Sinterklaasintocht Egmond aan Zee  

 

Zaterdag 19 november: Het was een mooie zonnige dag en deze dag kwam de Sint en zijn 

Pietermannen aan in Egmond aan zee. Zoals gewoonlijk kwam de goedheiligman aan met de 

reddingboot Adriaan Hendrik, maar dat was dit jaar wel anders want de KNRM werd 

gealarmeerd voor medische evacuatie.  

 

 
 

Dus daarop moest de organisatie een noodplan in werking zetten: de Sint kwam en zijn 

pieten kwamen vanuit de zuid aan met de KNRM- trekker, de khv en onze terreinauto. De 

Sint liep naar boven bij de Werf en daarna liep hij door Voorstaat heen. Bij de Pompadour 

gingen we verder met de optocht naar de sporthal. Voor de ERB was de dag was rustig 

verlopen! 

 

Zelfde gebeurtenis maar ander verhaal… 

 

Ow ow ow  wat was het weer spannend dit jaar..... 

 

Het was zelf zo spannend dat Nick W en Hessel de avond d’r voor de Werf in waren 

geschoten. Eindelijk was het zover..... Sinterklaasochtend!! Al in de vroegere ochtendgloren 

stonden de mannen voor de deur. Beide met een stevige kater. Na een bakkie om even van 

de zenuwen te bekomen ging het voor Nick W toch even mis…maar..... dat mocht de pret 

niet drukken! 

 

Daar gingen we. Opweg naar de loods om de EGM 1.10 op te halen. 

Eenmaal op de Werf aangekomen stond de Wegwijspiet ons al op te wachten. 

Hij was met de bijboot vast naar de kant gegaan om alles in goede banen te leiden. Hij zei  

ons dat we de zuid in moesten rijden en dat Sinterklaas daar dan zou aankomen. 
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Daar kwam ie hoor in de verte...... Een reddingboot vol pieten. Sinterklaas en de pieten 

stapten af op de kant. Maar he? Wat gebeurde daar nou??? De reddingboot ging weer vol gas 

weg. Schipperpiet werd opgeroepen door Benidorm Rescue voor een Medische evacuatie ver 

op zee. 

 

Dus alle pieten stapten op de trekker van de boot, in de wipper en klommen op dak van de 

onze auto. Met veel hulp stond Sint eindelijk op de trekker van de boot en zat de 

Bussumerbolpiet al lang en breed op het dak van de terreinauto. Daar gingen we, opweg 

richting de werf vanuit de Zuid. In de verte stonden al duizenden Derper kinderen klaar. 

Strak van de spanning en moeilijk te houden werden de kinderen goed vast gehouden door 

de ouders reden we veilig stapvoets de werf op. 

 

De stoet volgde vervolgens via de Voorstraat richting de sporthal. Langs de route was het 

een drukte van kinderen en ouders. Want wat zouden we toch krijgen van de Sint en Pieten 

dit jaar. Eenmaal bij de sporthal aangekomen hadden duizenden kinderen zich daar al 

opgehoopt en zaten daar ook helemaal strak te wachten op de komst van de Sint en zijn 

pieten. 

  

Toen de EGM 1.10 leeg was reden we terug naar de loods en was het grote wachten 

aangebroken. Wat zouden we dit jaar allemaal krijgen in onze schoentjes....... 
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Jubilea 2012  

 

40 jaar (actief lid sinds 1972):                      

• Astrid Schol, 

• Jan-Philip van Staalduinen 

 

50 jaar (1962):                                                  

• Piet Kager 

 

60 jaar (1952):                                                   

• Cees Zwart 

 

25 jaar bestuurslid:         

• Harrie de Goede 

 

 

 

BELANGRIJK: 

opgave e-mailadressen!!! 
 

We leven in een digitaal tijdperk, alles gaat snel en digitaal! Ook de ERB wordt steeds meer 

hightech ☺! De website is nu een belangrijk medium. De mainpage is leuk en informatief 

voor de normale bezoeker maar de ledenpagina is echt een aanrader die periodiek wordt 

aangevuld met belangrijke ledeninformatie.  

 

Deze ledeninformatie wordt ook verspreidt via de ERB-nieuwsbrief. Daarom ook het 

verzoek om alle e-mailadressen door te geven aan het secretariaat.  

 

Geef daarom VANDAAG per mail je eigen e-mailadres door: 

info@reddingsbrigade.info 
 

In de nabije toekomst worden mogelijk ook strandwachtroosters, ruilingen, activiteiten en 

zelfs de Redlijn digitaal verspreidt!  
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ATB-race Egmond-Pier-Egmond 

 

Al voor de 14 maal werd op 7 januari 2012 de ATB strandrace Egmond-Pier-Egmond 

gereden. Bijna 3700 mannen en vrouwen op speciaal geprepareerde fietsen rijden dan zo snel 

als ze kunnen van Egmond aan Zee naar de noordpier in IJmuiden en ook zo snel als ze 

kunnen weer terug naar Egmond aan Zee, om daar, veelal volledig bezweet, soms uitgeput, 

maar zeker met een fiets onder het zand, over een witte kalklijn te rijden om er zeker van te 

zijn dat ze een heroïsche strijd van 36 lange kilometers over mul zand met altijd tegenwind, 

striemende regenbuien bij een temperatuur zo rond het vriespunt, hebben beëindigd. 

 

Soms is het met het Hollandse weer zo erg dat mensen die denken dat ze verstand van sport 

hebben besluiten dat de race niet door kan gaan. Dat strookt natuurlijk niet met de gedachte 

van een echte sportliefhebber, laat staan een sportman die er een jaar keihard voor heeft 

moeten trainen. Gelukkig gooiden de weergoden geen roet in het eten voor de editie van 

2012. Daarnaast bestaat er het Rode Kruis en zijn er reddingsbrigades en KNRM 

reddingstations die de veiligheid van alle 3700 deelnemers proberen te waarborgen, en daar 

waar het fout gaat direct handelend kunnen optreden met hun terreinvoertuigen met 

gediplomeerde EHBO’ers. 

 

Voor de bewaking over het 

strand van de editie van 

2012 doen de brigades van 

Egmond, Schoorl en 

Castricum, het KHV 

voertuig van de KNRM 

Egmond mee. Voor het 

logistieke gedeelte rijden 

een aantal jeeps en 4-

tonners van de Nationale 

Reserveleger (Natres) mee. 

Vanwege het tij was de 

start eerder als voorgaande 

jaren, namelijk om 9.30 uur. 

Dat betekende een 

vroegertje voor de 

deelnemers, maar uiteraard ook voor hun beveiligers. Om 8.00 uur verzamelden alle Rode 

Kruisers, reddingsbrigade- en KNRM mannen/vrouwen zich in het kleine zaaltje van het 

mooie sportpaleis aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee, waar we ons te goed deden 

aan een bakkie soldatenkoffie, of twee natuurlijk. Hierna volgde de briefing door good old 

Sjoek Hopman namens het Rode Kruis en Marc van Duin namens de 

verbindings/commandowagen van Reddingsbrigade Nederland. 

 

Na het inladen van de goed verzorgde lunchpakketten en de inmeldprocedure  via de C2000 

apparatuur hebben doorlopen gingen we op weg naar de Werf om daar de start af te 

wachten en ons met alle voertuigen te verdelen over het parcours. Maar eerst nog een 

tussenstop bij Bad Egmond voor een heerlijke kop Bad Egmond koffie met een hele 

appelpunt. 
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Om half tien was het dan zover: de ATB race van 2012 is begonnen. De snelle (semi) 

professionals voorop en de meute daarna zette koers naar het zuiden richting IJmuiden. Met 

een noordwesten wind, kracht 5-6, schuin in de rug gaat het natuurlijk snel. Zeker als het 

strand ook nog eens door de storm van de dagen ervoor kneiterhard  is bij laag water. Het 

leek wel de pas geasfalteerde A2 tussen Amsterdam en Utrecht: 10 rijbanen (hier gold dan 

niet een maximum snelheid van 100km per uur!). Het ging dan ook met 50 kilometertjes per 

uur richting IJmuiden. 

 

De organisatie had alle obstakels op het strand voorzien van oranje kussens zodat deze ten 

eerste beter zichtbaar zijn, maar ook bij een botsing minder hard aankomen. Bij een snelheid 

van 50 km per uur blijkt een botsing met een strandpaal met kussen overigens nog zeer hard 

aan te kunnen komen! Ter hoogte van strandpaal 42, iets ten noorden van de zendmast bij 

Egmond-Binnen ging het voor een deelnemer mis. Tijdens een moment van onoplettendheid 

zag hij strandpaal 42 niet staan en knalde er bovenop. Gelukkig zagen we het gebeuren en 

probeerde we ons tussen de fietsende meute door naar de onfortuinlijke fietser te 

manoeuvreren. Met Stephen Zwenger als chauffeur, René Groen als navigator en bediener 

van alle apparatuur in het dashboard van de EGM1.10 en Sven Wijker als verpleegkundige 

en cateraar achterin, parkeerde we de Landrover naast de fietser die kreunend en jammerend 

van de pijn in de buik, heup en hoofd (of eigenlijk in het hele lijf) op het natte, koude, zand 

lag. Een pick-up van de politie parkeerde zijn voertuig iets achter ons zodat we een veilige 

werkplek rond de ongevalsituatie kregen. Wielrenners blijken dan over een kleine maar 

krachtige vocabulaire te beschikken en vele van hen sommeerde de politieman eens zijn auto 

aan de kant te zetten. De verwondingen van de fietser, overigens uit het oosten van het land, 

dus de communicatie met hem verliep via een tolk, leken op het eerste gezicht ernstig. 

Zodoende werd het slachtoffer snel op de brancard in de Landrover getild en reden we 

onder prio 1 naar het gewondennest in de sporthal. Achteraf bleek hij “alleen” een rib te 

hebben gebroken. 

 

Na deze eerste inzet begaven we 

ons weer naar het strand. 

Onderweg kregen we een 

melding van de CP Egmond dat 

er een fietser met een 

slagaderlijke bloeding bij 

Bakkum was uitgevallen. De 

KHV van de KNRM was ook 

onderweg. Wederom de toeters 

en bellen aan richting Bakkum. 

Onderweg kwamen we de 

kopgroep tegen die alweer op de 

terugweg was richting Egmond. 

Ondanks de tegenwind hielden 

die er een behoorlijk tempo op 

na. Gelukkig hadden we een breed strand en konden we via de vluchtstrook alle 

begeleidende voertuigen en motoren van de elitegroep ontwijken, al zagen we chauffeurs 

driftig gebaren dat we in de “weg” reden: Suât! 
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Aangekomen bij het incident bleek de bemanning van het KHV voertuig zich al over her 

slachtoffer te ontfermen en bleek de verwonding gelukkig mee te vallen. Voor de zekerheid 

werd hij toch afgevoerd naar een aanrijdende ambulance bij Castricum aan Zee. Het KHV 

voertuig moest derhalve het parcours verlaten juist op het moment dat 3683 mannen en 

vrouwen de strandopgang ophoog kwamen voor een rondje parkeerplaats. Met een 

doorgang van hooguit twee meter kun je voorstellen dat er geen doorkomen aan was voor 

een voertuig van 1.99mtr breed. De bemanning van het KHV voertuig besloot maar wijselijk 

via de openbare weg richting Egmond te rijden en via de Werf het strand weer op te komen. 

Ondertussen zijn zo’n beetje alle deelnemers op de terugweg, bleef de kip (CAS1.10) in de 

buurt van de laatste fietser en pendelen wij tussen Wijk aan Zee en Egmond. Door de wind 

schuin op de kop, die ook nog eens aan trok vormden zich groepjes die in een mooie waaier 

reden: prachtig!  

 

Rond half één waren de deelnemers zo goed als binnen en keerden de beveiligers terug naar 

het Sportpaleis aan de Watertorenweg. Na ontvangst van een ATB polo shirt maat XXXXL en 

een heerlijk broodje worst was het evenement voorbij en keerden alle eenheden weer 

huiswaarts. Om één uur zaten we al weer thuis en konden we terugkijken op een goed 

verlopen evenement.  

 

Zondag de halve… 

 

Groeten, de equipe van de EGM110 

 

 

Rustige Egmond Halve Marathon 

 

Zondagochtend 9 uur komt Erik ons ophalen, Rianne en Menno hadden in overleg met Erik 

besloten om te verzamelen bij Menno en van hieruit naar het verenigingsgebouw te gaan 

voor de briefing. 

 

Met een verstekeling van het Rode Kruis dus op naar Egmond aan Zee, waar onze 

Egmonder tweeling Erik en Mark voor de nodige hilariteit zorgden. Sjoek kon ze natuurlijk 

niet uit elkaar houden en noemde beide op een gegeven moment maar Mark, na wat 

gelachen te hebben was het tijd om serieus te worden en met Bergen, Schoorl en de KNRM 

het veld te verdelen. Wij werden wegens lokale kennis in het dorp gepost, dus eerst een 

stukje verkenning op het strand en vervolgens het dorp in. De omstandigheden voor de 

lopers waren ideaal, het strand leek wel een snelweg voor de dames en heren. Eenmaal weer 

in het dorp post gevat bij de oude bibliotheek, waar we een mooi uitzicht hadden op het 

parcours en alle langs hobbelende lopers. Met verbazing hebben wij gekeken naar de mensen 

die langs kwamen, sommige leken meer te strompelen als te lopen, maar ja, ze moesten het 

strand nog op…  
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In overleg met Wendy achter de laatste loper aan door het dorp heen, via de Rooseveltstraat, 

Churchillaan en de Boulevard het strand weer op, waar wij getuige waren van een ware 

straatroof door hardlopende hooligans, het bier van de toeschouwers was echt niet veilig.  

 

Nabij Egmond Binnen het verzoek gekregen van de CP om terug te gaan en ons bij de 

finishpost te melden, dit bleek echter een lastige opgave en de PAM van het Rode Kruis was 

ons helaas voor. Vervolgens door naar de Oldenborghweg, waar we een uitvaller mochten 

gaan halen. Helaas was de communicatie daar ter plaatse niet al te best, bij aankomst kregen 

we te horen dat het ongeveer 200 meter verder was, dus stukje omgereden en uiteindelijk op 

ons eerdere vertrekpunt alsnog de onfortuinlijke loopster in de auto genomen. Bij de 

sporthal de dame afgeleverd en direct daarop een melding van een onwelwording op de 

Wiardi Beckmanlaan. Zoeken en geen slachtoffer kunnen vinden, deze was namelijk al door 

een passant naar de sporthal gereden. 

 

 
 

Terug weer naar de oude bibliotheek en weer post ingenomen. Na smakelijk te hebben staan 

lachen om een vrijwilliger van le Champion (echt waar dat die man nog kon praten ’s 

avonds) als bezemwagen achter de laatste lopers aan. De man die wij bij het begin al vonden 

strompelen (lopen kon je het niet noemen) sleepte zich als een na laatste voort. Onder 

begeleiding van een fietser en een berg blauwe lampen bij ons kwam de laatste loper 

glimmend van trots over de finish. Na de mededeling naar CP dat ook wij gefinisht waren 

zijn we naar de sporthal gegaan en hebben we ons uit gemeld. Terug gemeld als beschikbaar 

bij AC zijn we vervolgens huiswaarts gegaan na een gezellige inzet. 
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Materieelnieuws 

 

Op het moment van het schrijven van dit stukje zijn alle boten, voertuigen en 

overlevingspakken nagezien en waar nodig gerepareerd. 

 

Ook is de onderhoudscommissie (OC) langzamerhand bezig om de loods en kazerne te 

ontdoen van materialen die hier niet thuis horen en alles een eigen plekje te geven. Zodat 

alles snel en makkelijk vindbaar is. Over het aanzicht van de loods hebben wij reeds diverse 

positieve opmerkingen gekregen, dat geeft ons het gevoel niet voor niets bezig te zijn. 

 

EHBO-koffers zijn allemaal voorzien van naamstickers zodat men in een oogopslag kan zien 

bij welke eenheid deze hoort. 

 

Begin dit jaar heeft de alarmploeg een vooralarm gehad voor een mogelijke inzet in 

Groningen. Door de inzet van diverse mensen kon de rampeneenheid binnen een paar uur in 

gereedheid worden gebracht. 

 

De "nieuwe" waterscooter wordt begin 

april verwacht in Egmond, de waterscooter 

is iets korter als de vorige en staat op een 

door RedNed ontwikkelde aluminium 

trailer. Gaande het seizoen zal degene die 

in aanmerking komt voor een opleiding 

en/of herhaling een oproep ontvangen. 

 

Medio juni is het de beurt aan de vervanging van de landrover, ook hieraan zal een 

opleidingsschema zijn verbonden in verband met de specifieke rijeigenschappen van deze 

auto. Hoe dit in zijn werk zal gaan wordt later in het seizoen bekend gemaakt. 

 

Wij hopen dat onze inspanningen niet voor 

niets zijn geweest en dat alles netjes en heel 

blijft. 

 

Mochten er tijdens het seizoen defecten 

ontstaan dan deze graag zo spoedig 

mogelijk melden via de verantwoordelijke 

voor de strandzaken. Het liefst dezelfde dag 

per mail zodat wij hier zo snel als mogelijk 

op kunnen reageren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dirk Sander 
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Sinterklaasintocht Amsterdam 

 

Zondag 13 november (veel te) vroeg in de ochtend… 

 

Na de vervelende wekker zenuwachtig aangekleed, want wij mochten de goedheiligman 

binnenhalen in Amsterdam. Bernard haalde ons na een erg kort nachtje op, waarna wij naar 

de loods gegaan zijn om de Rescue III op te halen. Gelukkig hadden we in ieder geval een 

werkende druppel en al snel hadden we de overlevingspakken en de boot klaar voor vertrek.  

 

Omstreeks zes uur in de ochtend zijn 

wij dan ook vertrokken naar Zijkanaal 

C om te water te kunnen gaan. Na het 

nodige geploeter lagen wij dan ook te 

water en kon er koers gezet worden 

over het Noordzeekanaal richting 

Amsterdam. In alle eerlijkheid kunnen 

wij zeggen dat wij dit jaar de eerste 

begeleidende boot waren van de 

stoomboot, op de Amstel haalden wij 

hem namelijk al in. Op het 

verzamelpunt aan de Spaklerweg 

hadden alle brigade’s zich al verzameld en werden wij gebrieft. Daarna met z’n allen van 

wal gestoken om de Sint en zijn grote pietenbrigade naar hun eindpunt te brengen. Het 

begin was rustig, totdat we de Amstel weer op kwamen, het is echt ongelooflijk waarmee 

mensen het water op durven. Met een bonte stoet bootjes, boten, slagschepen, kano’s, 

woonboten en natuurlijk reddingsbrigade vaartuigen koers gezet richting de Nieuwe 

Herengracht, waar wij eindelijk een beetje rust kregen.  

 

Via de Schippersgracht zijn wij 

verder gegaan richting “de Kom”, 

het stukje water bij het 

scheepvaartmuseum, waar de Sint 

van boord is gegaan en de tocht 

over het land zou voortzetten. Alle 

begeleiding is vervolgens naar het 

Marineterrein gegaan 

waarvandaan wij na een sanitaire 

stop en een welverdiend kopje 

koffie weer huiswaarts zijn gegaan.  

 

 

 

Al met al een fantastische dag en een geweldig evenement. 

 

Bernard Karsten, Marieke Groen en Menno de Boer 
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Geen wist u dat… 

 

Wist u dat…. er dit keer niks is ingestuurd wat mij wel verbaasd heeft. Deze keer een serieus 

stukje over de familie De Jong. 

 

We beginnen in augustus. Op een winderige zondag zijn Margreet en Renske bezig in de 

zuid met het innen van het geld van de donateurs van onze ERB. Margreet mist een afstapje 

en maakt een rare beweging met haar voet, het doet wel pijn maar Margreet met Renske 

gaan gewoon verder met de ronde. Na nog een paar donateurs te hebben bezocht  gaat het 

toch wel bergafwaarts met de voet van Margreet. Later op deze dag weer  thuis bij haar 

ouders gaat het wel heel erg zeer doen en het wordt flink dik. Op dat ogenblik had Aaf haar 

grote teen thuis ook verschrikkelijk gestoten en dit bloede ook nog eens flink. Omdat Renske 

niet zo goed tegen bloed kan wordt de teen van Aaf flink ingepakt. 

 

Via de huisarts komt Margreet in het ziekenhuis terecht het is dan zo dik dat het niet meer in 

het gips KAN en ook niet geopereerd kan worden, Margreet moet een week volledige rust 

houden. Na deze week wordt Margreet in Utrecht geopereerd aan een gecompliceerde 

breuk. Margreet en Renske wonen in Utrecht dus af en toe met een vriendin naar haar 

ouders in Egmond aan Zee. Na een lange revalidatie gaat  het steeds beter met haar voet, in 

deze tijd was Margreet ook nog bang voor trombose maar dit blijft haar gelukkig bespaard. 

 

Het was een flinke breuk waardoor er nu een ijzeren plaat in haar voet zit. Momenteel loopt 

Margreet nog steeds bij de fysiotherapeut en gebruikt nog steeds pijnstillers en 

ontstekingsremmers. Na al deze ellende waar Margreet en Renske nog elke dag aan 

herinnerd worden, willen deze twee nog steeds het donatie geld voor onze ERB ophalen. 

 

Tot zo ver het verhaal van Margreet en Renske! Dit noodlottige verhaal  had eigenlijk in de 

vorige Redlijn gemoeten, maar door een miscommunicatie was dit geheel misgelopen. 

 

Tijdens dit zeer prettige gesprek wat ik met Aaf had hebben we het natuurlijk gehad over het 

overlijden van Gert. Dit was voor Aaf natuurlijk niet makkelijk en ik hoop dat ik alles goed 

heb begrepen. 

 

Het ging eigenlijk steeds een beetje slechter met Gert, op een dag valt Gert voorover op de 

salon tafel bij Gert en Aaf tuis in de Voorstraat. Aaf schrikt natuurlijk verschrikkelijk en 

gelukkig is Gert nog bij kennis, Aaf belt na goedkeuring van Gert 112. Aaf wordt aan de 

praat gehouden door 112 en vraagt is even tussen door of er wel iemand onderweg is, Aaf 

wordt meteen gerust gesteld want de ambulance was natuurlijk al onderweg. Omdat wij met 

ze allen in een dorp wonen gaat de tamtam hard via C2000 merkt Jens op dat er een 

ambulance is besteld voor de Voorstraat 35. Jens stuurt een sms’je naar Kristian en nog 

tijdens het gesprek met de ambulance wordt er bij Aaf aangebeld. En dit was onze Kristian! 

Aaf vroeg zich natuurlijk af hoe dit mogelijk was. 

 

Kristian heeft Aaf en Gert verschrikkelijk goed bijgestaan en samen wachten ze op de 

ambulance. 
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In het ziekenhuis krijgt Gert een pacemaker en blijft nog 3 weken in het ziekenhuis, maar Aaf 

ziet dat het niet goed gaat met Gert. Gert komt thuis en wilt nog graag een kerstboom in 

huis, samen met zijn gezin wordt er nog kerst gevierd. Maar Aaf vertelde mij dat ze Gert 

steeds verder ziet afglijden en op 30 december komt Gert te overlijden. 

 

Waar Aaf achteraf nog veel aan terug denkt zijn de vele kaarten en de volle kerk tijdens de 

begrafenis van Gert. Ook noemt Aaf nog het bezoek van onze voorzitter die nog even bij 

Gert langs was hij net thuis was uit het ziekenhuis en de mooie woorden tijdens de uitvaart 

dit heeft de familie De Jong veel goed gedaan. 

 

Gert is 91 jaar geworden en is 59 jaar getrouwd met zijn Aaf (85 jaar). 

 

Gert heeft eigenlijk altijd de administratie gedaan van de donateurs en heeft veel betekent 

voor onze vereniging. Gert was lid van verdienste en ereburger van Egmond. 

 

Nogmaals het kan zijn dat Aaf en ik iets zijn vergeten in ons gesprek. 

 

Ik ben op 2 februari bij Aaf langs geweest en tijdens de koffie hebben we gelachen en soms 

ook een traantje weg gepikt. Het kan zijn dat Aaf of ik iets vergeten zijn te vermelden wordt 

dan niet boos maar meld dit even bij mij, zodat ik dit in een volgende Redlijn als nog kan 

vermelden. Want wij willen Gert niks te kort doen. 

 

Ook vertelde Aaf nog een anekdote  over het schilpad Daantje die af en toe eieren lag. Onze 

Gertjan Kips had ook een schildpad en al gauw was het plan geboren om de eieren te laten 

bevruchten met behulp van schildpad Kips. Maar schilpad Kips was een stukje kleiner dan 

Daantje en rolde er steeds van af dus dit is na vele pogingen niks geworden.  

 

Ik wens de gehele familie De Jong veel stekte en kracht om dit grote verlies te verwerken. 

 

 

Namens de Redlijn, 

 

Engel Wijker 
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Actienieuws… 

 
Onwelwording op strand Egmond Binnen 

Woensdagmiddag 2 november om 15.50 uur wordt de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) 

opgepiept voor een onwelwording op het strand van Egmond Binnen. Een vissende man 

voelde zich niet goed en slaat alarm. 

Eenmaal contact te hebben gehad met de 

Meldkamer Noord-Holland Noord vertrekt 

de terreinauto over het strand richting 

Egmond Binnen. Bij aankomst treft de ERB 

het slachtoffer aan en na kort overleg met 

de aanrijdende ambulance neemt de ERB 

direct het slachtoffer mee. Bij terugkeer op 

hoofdstrandafgang Egmond aan Zee is de 

ambulance reeds aanwezig en wordt het 

slachtoffer overgedragen aan het 

ambulancepersoneel. De ERB keert hierna 

terug naar de uitrukloods. 

 

Meisje valt van paard 

Zondagmiddag 20 november om 15.08 uur gaan de alarmontvangers van de Egmondse 

Reddingsbrigade (ERB). De vrijwilligers van de ERB spoeden zich naar de uitrukloods 

alwaar informatie wordt ingewonnen bij de Meldkamer Noord-Holland Noord via de 

C2000-mobilofoon. 

Er is een meisje van een paard gevallen op het strand van Egmond aan Zee. De ERB rukt 

hierop uit met vier personen. Bij aankomst wordt het slachtoffer gerustgesteld en klaar 

gemaakt voor vervoer naar hoofdstrandafgang de Werf waar de ambulance reeds is 

gearriveerd. Het slachtoffer wordt overgedragen aan het ambulancepersoneel en de ERB 

keert hierna retour. 

 

Gevonden surfuitrusting zorgt voor bezorgdheid 

De Egmondse Reddingsbrigade (ERB) en de KNRM station Egmond zijn zondagmiddag 11 

december omstreeks kwart voor één gealarmeerd voor een gevonden surfuitrusting op het 

strand van Bergen aan Zee. Direct na het alarm rukten beide instanties met hoge spoed uit. 

 

De ERB is met de terreinauto ter plaatse gegaan en ook 

reddingboot Adriaan Hendrik en de Meun van de KNRM 

voeren uit, het kusthulpverleningvoertuig (khv) van de 

KNRM is na het lanceren van de Meun ook ter plaatse 

gegaan. Bij aankomst in Bergen werden direct twee 

golfsurfers een kleine honderd meter in zee gespot. De 

surfers kregen de commotie mee en kwamen naar strand 

zwemmen. Eenmaal op strand aangekomen werd bekend 

dat de aangetroffen spullen van de surfers waren. Hierop 

werd de actie afgeblazen en keerde iedereen huiswaarts. 
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Weekend van 17/18 december 2x alarm voor ERB 

Afgelopen weekend is de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) twee keer gealarmeerd door de 

1-1-2 meldkamer. Op zowel de zaterdag als zondag is de ERB ingezet om de 

ambulancedienst te assisteren in het Noord-

Hollandse duingebied. 

Zaterdag gingen de alarmontvangers 

omstreeks 11.00 uur. Een meisje was van een 

paard gevallen in het duingebied tussen 

Egmond en Bergen. De terreinauto van de 

ERB ging ter plaatse maar werd op een 

gegeven moment beperkt in verdere 

voortgang. De ambulancedienst ontfermde 

zich over het slachtoffer en is na controle 

naar het ziekenhuis (MCA) in Alkmaar 

gebracht. 

 

In verband met de afwezigheid van de Schoorlse Reddingsbrigade, is zondagmorgen de ERB 

omstreeks half tien voor de tweede keer dit weekend gealarmeerd. Ditmaal betrof het een 

gevallen mountainbiker op het mountainbikeparcours in Schoorl. De ERB vertrok met spoed 

richting Schoorl maar nog voordat de ERB in Bergen was meldde de ambulancedienst dat zij 

zelf bij het slachtoffer konden komen en dat de inzet van de ERB niet meer noodzakelijk was. 

De ERB keerde hierop retour Egmond. 

 
 

ERB digitaal  
 

Ledensite: www.reddingsbrigade.info en druk op het logo (uw login). 

 

• Gebruikersnaam: ERB 

• Wachtwoord: ERB 

 

Twitter, voor al het laatste en actuele nieuws (ook tijdens inzetten): 

• RB_Egmond 

 

 

Er is een aanvang gemaakt met het vullen van de fotopagina op deze website. Check de 

fotopagina voor leuke, informatieve en spectaculaire foto’s: 

• Oefening Alkmaardermeer. 

• Open avond 2011. 

• Oefening ERB en KNRM. 

• Strandexamens Lifeguard. 

• Zomer 2011. 

• Actiefoto’s. 

 

Wanneer iemand fotomateriaal beschikbaar heeft neem dan contact op met Public Relations 

via de mail pr@reddingsbrigade.info en lever de foto’s digitaal in per mail, cd of USB-stick. 
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 Voor het zomerseizoen 2012 is de ERB op zoek naar: 

 

WEEKSTRANDWACHTEN m/v 
• Minimaal 16 jaar 
• Zwemdiploma’s A en B 
• Geldig EHBO diploma 
• Strandwachtdiploma A / Lifeguard diploma 

Heb je zin en tijd om een week (of meerdere) in het rooster op 
te vullen geef je dan op aan ondergetekende. Vermeld hierbij 

dan even welke week je wilt opvullen. 
 

Zomerseizoen 2012: 
vanaf zaterdag 2 juni tot en met zondag 2 september 

 

Weekendstrandwacht 
Ieder actief lid wordt 1 of 2 keer per seizoen ingedeeld als 
weekendstrandwacht. Geef voor 1 april aanstaande door 

wanneer je niet beschikbaar bent! 
 

 
naam:           __ 
 
weekstrandwacht, weeknummer(s):_________________ 
 
weekendstrandwacht, niet beschikbaar van ____t/m____ 
 
 

mail dit naar: 

strandzaken@reddingsbrigade.info 
 

of stop het in de bus: 
Plantsoenstraat 8 te Egmond aan Zee 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

 

Aan alle leden van de  

Egmondse Reddingsbrigade 
 

 

ons kenmerk:  112007 

Egmond aan Zee, 1 februari 2012 

 

Beste leden, 

 

Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de ERB. 

Deze wordt gehouden op maandag 20 februari 2012 in de kazerne aan de Schipper van de Plasstraat 4 te 

Egmond aan Zee.  

De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. 

 

AGENDA. 

1. Opening 

2. Benoeming interim voorzitter 

3. Notulen jaarvergadering 21 februari 2011 (afgedrukt in de Redlijn, en op de ERB website) 

4. Ingekomen- en uitgaande stukken 

5. Mededelingen 

6. Jaarverslag secretaris 2011 (afgedrukt in de Redlijn, en op de ERB website) 

7. Jaarverslag penningmeester 2011 

8. Verslag kascontrolecommissie 

9. Begroting en investeringen 2013 

10. Pauze 

11. Bestuursverkiezing 

12. Bestuursbeleid 

13. Bespreking zomerwerk 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

Agendapunt 2; Benoeming interim voorzitter. Door het tijdelijk terugtrekken van Edwin Buis als 

voorzitter stelt het bestuur voor Werner Visser als interim voorzitter aan te stellen. De vergadering zal 

deze benoeming formeel moeten bekrachtigen. 

 

Agendapunt 11; Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn Werner Visser, Ron Zentveld en Ilona Kriele 

aftredend. Zij zijn allen herkiesbaar.  

Arthur Stam is tussentijds aftredend. Ook na het tijdelijk terugtrekken van Edwin Buis en de 

verschuivingen binnen het bestuur heeft het bestuur gemeend het aantal bestuursleden op acht te 

houden. Het bestuur draagt Melanie Kager en Jasper Corts voor als nieuwe bestuursleden. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, zoals statutair vastgelegd in 

artikel 11.3, en ondersteund door tenminste 10 leden, schriftelijk bij het secretariaat aanmelden. 

 

Het bestuur rekent op een goede opkomst en een prettige vergadering. 

 

Namens het bestuur, 

R. Groen, secretaris 

 


