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Voorwoord 

De voorbereidingen op het aankomend zomerseizoen zijn inmiddels in volle gang. Het zomergevoel 
begint bij de meeste al te kriebelen. De strandpost is in de laatste week van maart weer op de 
vertrouwde plek geplaatst. Dit gebeurde met prachtig lenteweer. Laten we hopen dat dit een 
voorbode zal zijn van een mooie zomer. 

De onderhoudscommissie(OC) is druk bezig om het materiaal weer helemaal op zomerniveau te 
brengen. Zo zijn onder meer de vlaggenmasten weer op het duin geplaatst en wordt er tijdens de 
klusdagen de nodige aandacht op het overige materiaal gelegd. Houdt de data voor de klusdagen 
goed in de gaten en als je tijd hebt kom dan even een handje helpen. Vele handen maken licht werk 
en het is nog gezellig ook. 
Mijn complimenten aan de OC, orde en netheid voeren tegenwoordig de boventoon. De loods ziet er 
bijvoorbeeld heel strak uit. Geen rond slingerende materialen maar alles heeft een plek. Keurig hoor! 
Laten we met z´n allen ervoor zorgen dat het ook netjes blijft. 

Inmiddels heeft Reddingsbrigade Nederland de nieuwe Waterscooter afgeleverd. Er staat weer een 
prachtig afgewerkte machine in onze huisstijl. Dit kan echt aan hun worden overgelaten, kwaliteit 
staat voorop en dat is te zien. Medio mei zullen de verplichte opfriscursussen van start gaan. 
Operators en Crew krijgen hierover vanzelf bericht. 
De nieuwe terreinauto zal waarschijnlijk voor het seizoen al klaar zijn en in Egmond worden 
gestationeerd. Gelukkig allemaal eerder dan verwacht zodat we het zomerseizoen kunnen beginnen 
met een nieuwe terreinauto. Ook hiervoor volgen uiteraard de uitnodigingen om kennis te maken 
met dit nieuwe materiaal. Hier verdient de Werkgroep welke zich inzet om dit allemaal in goede 
banen te leiden de nodige complimenten.  Prima werk! 

De contacten met de Gemeente Bergen verlopen stroef, zeer stroef. Dit is zeer jammer want er staan 
genoeg belangrijke zaken te lang open. Wij blijven de Gemeente prikkelen om tot de nodige 
overleggen te komen. De laatste weken zit er iets meer voortgang in maar het blijft moeizaam. 
 
De komende maanden zullen hopelijk mooi lenteweer mee zich meebrengen. Dit betekent dat het 
drukker wordt op strand en de kans op incidenten weer toe zal nemen. Voordat de strandwachten 
zullen starten zal er waarschijnlijk weer vaker een beroep worden gedaan op de alarmploeg. Hierbij 
wil ik de alarmploegleden welke heel vaak met een alarm in de terreinauto zitten verzoeken hun 
plekje een keertje af staan aan de degene welke niet zo heel vaak meegaan. Het is al meerdere keren 
opgenoemd maar blijkbaar wordt dit toch weer vergeten. Want dit is en blijft toch een veel gehoorde 
opmerking.  Voor degene die vaak bij de loods aankomen en de terreinauto zit dan alweer vol; vraag 
gewoon of je mee kan.  

Het strandwachtweekrooster is al behoorlijk gevuld. Maar enkele weken staan nog open. Heb je zin 
en tijd om een week of enkele dagen ingeroosterd te zijn geef dit dan even door aan Ron. 

Ik wens jullie veel leesplezier met deze Redlijn. 

Werner Visser, 
Interim voorzitter ERB  
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Hoe is het met de familie Buis? 

Familie Buis ? wie waren dat ook alweer ??  nou ik hoop niet dat jullie ons nu al vergeten zijn! 

We zijn inmiddels alweer ruim drie maanden in het zuiden van Frankrijk in de plaats LEE, dat ligt 4 
kilometer ten oosten van PAU waar ik werkzaam ben. LEE is een piepklein plaatsje met een kerk 
(zonder kroeg), maar wel een restaurant en een kleine school ook is er een kleine tennishal, maar 
verder alleen maar maïsvelden om ons heen, en uitzicht op de Pyreneeën. 

We hebben een fantastisch mooi vrijstaand huis die ik hier in Nederland nooit zou kunnen betalen. 
Het huis staat in een doodlopende straat, en wij wonen in het laatste huis dus lekker rustig allemaal. 
De hele straat is volledig nieuw gebouwd, nog niet alle huizen zijn af en ook nog niet allemaal 
bewoont. Ons huis is dus nagelnieuw, zo nieuw zelfs dat we de eerste twee maanden nog bijna 
dagelijks iemand over de vloer hadden die zaken in en rond het huis kwamen repareren of 
vervangen. Dat was erg leuk voor Carola, die toen nog geen woord Frans sprak.… Momenteel werkt 
alles naar behoren en is onze tuin eindelijk aangelegd. We hebben een prachtige oprit met een 
elektrisch bedienbare poort (vanuit de auto, is allemaal erg luxe!). Het gras moet nog groeien, maar 
als dat gegroeid is kan ik beginnen met een mooi zwembad (-je) erop te plaatsen (4.80 meter 
doorsnede, 1.22 meter hoog) en verder hebben we nog wat andere speeltuigen voor Senna, Brit en 
Tigo om zich na school te kunnen vermaken. 

Over die drie gesproken: Ze zitten met z’n drieën op een internationale school, ze krijgen les in het 
Engels, maar ook af en toe Franse lessen. Ze hebben het erg naar hun zin op school. In Frankrijk blijf 
je ook de gehele dag op school en dus blijf je op school wat eten. Verder zijn er heel veel activiteiten 
die we bij ons niet doen. Ze hebben bijvoorbeeld muziekles, ze hebben ‘drama’ (dat is toneelspelen), 
knutselen en zelf paardrijden en zwemmen! Na school kan je dan nog allerlei andere activiteiten 
doen zoals voetbal, tennis etc, etc. Maar wij halen ze op want ze zijn helemaal kapot aan het eind van 
de middag. Het valt natuurlijk ook niet mee, want ze kennen ook geen Engels en zeker geen Frans, ze 
moeten alles met handen en voeten uitleggen en volgen. Wat wel leuk is dat je zo nu en dan Tigo 
woorden in het Engels en Frans door elkaar hoort gebruiken, dat wordt nog leuk. Collega’s van mij 
vertellen dat ze na een paar maanden beter Frans spreken dan ikzelf (dat kan overigens snel). In onze 
straat wonen nog meer kinderen, maar die zijn nog erg op zichzelf, dat komt van de zomer vanzelf 
goed als iedereen wat meer buiten is. 

Het weer is momenteel niet zo heel erg goed, de maanden april en mei zijn de ‘regenmaanden’ in 
deze omgeving. Daarna gaat het goed worden en kunnen we lekker gaan genieten van het mooie 
weer hier. 

De omgeving waarin we wonen is werkelijk prachtig. We wonen op ongeveer 1.5 uur rijden van 
prachtige skigebieden in de Pyreneeën, we hebben er al enkele bezocht. We gaan kijken of we de 
volgende winter wat lessen kunnen regelen op de lange latten. De natuur is hier geweldig, we 
hebben grotten bezocht en prachtige stukken natuur bewandeld. Overal is water (meertjes en 
rivieren), en dat trekt natuurlijk altijd. Raften is een van de volgende zaken die ik hier ga proberen.  
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Lourdes (uitspraak: Lourd en niet LourDES!) is op drie kwartier rijden bij ons vandaan, ik ben er al 
geweest en heb onze lieve Heer al toegesproken, komt dus nog helemaal goed met ons! Afgelopen 
week hebben we een huis gehuurd in Moliets (dat ligt 30 kilometer boven Biarritz, aan de Atlantische 
Oceaan). Waar we dus lekker op het strand hebben kunnen bivakkeren, het weer viel wat tegen, 
maar we hebben ons wel vermaakt. Ik heb een mooie BBQ gekocht en die heeft al diverse keren in de 
brand gestaan, papa kookt hier dus veel! 

Op mijn werk raak ik ook langzamerhand ingewerkt en men weet me van overal op de wereld te 
vinden. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen tot “Subsea-Valve Specialist” (onderwater kleppen 
specialist). Als er binnen Total moeilijkheden waar ook ter wereld zijn met kleppen op de zeebodem, 
dan vragen ze mij om advies. Ik weet natuurlijk nog lang niet alles, ik ben gewoon in het diepe 
gegooid, maar jullie kennen me, ik regel wel een mooi antwoord en ze geloven me ook nog. Ik ben 
veel op pad, dat is voor Carola en de kinderen wat minder leuk, ik zit veel in Engeland, Noorwegen 
(via Amsterdam!), Italië, Duitsland en natuurlijk Parijs. Steeds voor een paar dagen of in Parijs 
regelmatig alleen voor een dagje op en neer (goed voor mijn air-miles). 

Total staat momenteel natuurlijk veel in het nieuws door ‘onze’ gaslekkage op het Elgin-Platform in 
Engeland, dat zal jullie niet ontgaan zijn. Dit platform ligt in de Noordzee op 240 kilometer ten oosten 
van Aberdeen (Schotland). Gelukkig is het gas, dat geeft geen milieu ramp als het Macondo incident 
vorig jaar in Amerika. Ikzelf heb er niets mee te maken, kan ook niet want dit is een platform op 
poten (waterdiepte daar ongeveer 93 meter), die dus geen Sub-Sea kleppen heeft. Het is ook een 
probleem voor de boorafdeling (drilling), want er is iets mis in het boorgat op ongeveer 4.250 meter 
onder de zeebodem. Er is een breuk in het boorgat ontstaan op een gedeelte in de grond waar we 
niet eens gas vandaan produceren (die ligt nog twee kilometer dieper). Waarschijnlijk is er door 
verschuivingen van de grond en de grote drukken daar een lekkage ontstaan en is het niet 
producerende deel toch gas gaan lekken. Momenteel zijn ze bezig met het boren van twee extra 
gaten naar de plek van de lekkage, om met Beton te proberen het gat te dichten. Dit kan echter nog 
wel enkele maanden duren….. Verder proberen we ook met een derde drijvend platform via het Elgin 
platform zelf onder hoge druk beton de put in te pompen, eveneens om dit lek te dichten. We 
proberen dus op drie verschillende manieren deze lekkage te stoppen. 

Het leven hier in Frankrijk is goed, alleen is het erg jammer dat men hier Frans spreekt…..Ik zit één 
keer in de week op les, maar dat schiet niet echt op. Ook Carola zit op Franse les, die moet zich 
natuurlijk ook een beetje verstaanbaar kunnen maken in de winkels. Bovendien spreek ik op mijn 
werk weer heel veel Engels, en als ik op pad ben natuurlijk helemaal. Het schriftelijke gebeuren (e-
mails) is ook Engels, dus dat schiet niet op. Ik heb het eigenlijk alleen nodig voor in de winkels en 
voor het bestellen van een colaatje (met misschien een beetje Bacardi, want ze kennen hier geen 
Vieux!), maar geloof me dat red ik erg lang, al moet het in het chinees! 

Ik blijf via de e-mail op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging, het Bestuur heeft het 
nog steeds erg druk met allerhande zaken. Ik hoop dat de mooie nieuwe terreinwagen nog ingezet 
kan worden dit seizoen, en dat jullie ook een mooie zomer krijgen. De komende periode komen 
Carola en de kinderen af en toe een paar dagen naar Nederland, ikzelf waarschijnlijk niet. We gaan er 
hier een hele mooie tijd van maken en voor je het weet zit ik weer in Egmond achter de 
bestuurstafel. Mocht je in de buurt zijn, een bakkie koffie kan je altijd komen halen! 

Groeten van Senna, Brit, Tigo, Carola en Edwin. 
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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 februari 2012  
 

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 28 leden.  

Van de volgende leden werd een afbericht ontvangen: Mischa Keizer, Marc van Duin, Corina 
Gravemaker, Marieke Dekker, Piet Kager, Danny van der Schilden, Daphne Dekker, Job Zwaan, Stefan 
en Annika de Boer, Menno de Boer, Marieke Groen, Aaf de Jong, Maikel Zwart, Engel Wijker, Sven 
Wijker, Carola Ropke, Shannon van Beek, Alex Haans, Bas Groot, Maarten de Jonge (de laatste 3 
genoemden doen hun ehbo examen). 

 

 

 

01 OPENING: 

“Geachte leden van de Egmondse Reddingsbrigade. Welkom op deze ledenvergadering van 2012.  

Het is de eerste keer dat ik deze vergadering voor zit. Voor mij is het wat onwennig en waarschijnlijk 
voor jullie ook.  

Het jaar 2011 is ook weer voorbij gevlogen, het zomerseizoen 2011 is uiteindelijk slecht geweest. De 
cijfers staan allemaal in de laatste redlijn welke overigens zeer goed gevuld is. De inbreng van de 
leden heeft hier zeker tot bijgedragen. Zeer positief en ga zo door hiermee. 

Als bestuur hebben we het behoorlijk druk gehad met diverse overleggen met gemeente en de 
reddingsbrigades Bergen en Schoorl. Er is nog niet op alle punten overeenstemming. Verder verlopen 
deze overleggen overigens prima en de verstandsverhouding is eigenlijk gewoon goed, dit is in het 
verleden weleens anders geweest. De ERB heeft in mijn ogen wel een voortrekkers rol gehad, met 
name de inzet van Edwin Buis is heel belangrijk geweest. Edwin heeft veel tijd besteed aan het 
overleg met de gemeente en met succes. 

Als reddingsbrigade waken wij over de veiligheid van mens en dier in de ruimste zin van het woord. 
Maar soms verliezen we onze eigen veiligheid weleens uit het oog. Wat mij met name zorgen baart is 
dat er soms zonder goed na te denken een actie wordt opgestart. Het is al diverse keren opgenoemd 
maar tel tot de spreekwoordelijke 10. 
We willen allemaal hulp verlenen, maar verlies de veiligheid van omstanders, mede ERB’ers en jezelf 
niet uit het oog. Een ongeluk zit ook bij ons in een klein hoekje en je vergeeft het jezelf nooit meer als 
je een ander op een of andere manier letsel toebrengt. 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. De strandpost heeft na de kleine brand van vorig jaar 
de nodige herstelwerkzaamheden ondergaan. Ook is op advies van de bouwer onderhoud 
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uitgevoerd. De nieuwe terreinauto zal in de loop van het seizoen de landrover gaan vervangen. De 
nieuwe waterscooter zal wel ruim voor het seizoen worden geleverd. 

Als laatst wil ik nog een moment stil staan bij het overlijden van Gert de Jong eind vorig jaar. Na een 
kort ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen van een ERB’er in hart en nieren. Geen zee ging 
voor hem te hoog en hij stond tot op het laatst nog klaar voor zijn vereniging. Ontelbare uren zijn er 
door hem samen met de rest van de familie De Jong in de ERB gestoken. Mede door zijn inzet is onze 
vereniging een toonaangevende reddingsbrigade geworden. Gert nogmaals bedankt.” 

 

 

02 BENOEMING INTERIM VOORZITTER: 

Na het openingswoord van Werner Visser neemt vicevoorzitter Harrie de Goede het woord. De 
vergadering wordt gevraagd formeel in te stemmen met de benoeming van Werner Visser tot interim 
voorzitter. De vergadering gaat onder acclamatie akkoord. 

03 NOTULEN LEDENVERGADERING 21 FEBRUARI 2011: 

• De notulen zijn afgedrukt in de Redlijn editie februari 2012, pagina 18/23. Er zijn geen tekstuele 
of inhoudelijke opmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd. 

04 INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN: 

• Ter inzage liggen de ingekomen stukken 211008 t/m 212014 en uitgaande stukken 111005 t/m 
112010. 

• 211122; Geboorte Thijs Biesboer, zoon van Alex en Ester Biesboer. 
• 212001; Overlijdensbericht Gert de Jong. 
 

05 MEDEDELINGEN: 

• Enkele data: 
 Vanavond is het ehbo examen. Voor de ERB nemen Alex Haans Bas Groot en Maarten de 

Jonge hieraan deel.  
 De examens in het zwembad zijn op donderdag 19 april in zwembad De Beeck. 
 De strandwachtbijeenkomst wordt gehouden op maandag 21 mei, aanvang 19.30 uur in de 

kazerne. 
 De open avond wordt gehouden op woensdag 1 augustus. 
 Kerstkienavond: zaterdag 15 december, indien voldoende leden positief besluiten. 
 Nieuwjaarsreceptie 2013 is alvast vastgesteld op zondag 6 januari 2013. 

• Houdt ook de ERB website in de gaten voor nieuwe data.  
• Op 19 april zijn de examens in het zwembad volledig volgens de nieuwe opleidingsstructuur. Alle 

deelnemers alvast succes gewenst. De exameneisen voor de nieuwe diploma’s lifesaver zijn 
pittig, bijvoorbeeld: 
 200 meter zwemmen in 8 minuten. 
 uitvoeren van maatregelen tegen kramp in het water. 
 150 mtr. zwemmen in afwisselend borstcrawl, schoolslag en zeemansslag in zwemkleding 

binnen 5 minuten. 
 een natte redding uitvoeren m.b.v. zwemvliezen. 
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 Met een kopsprong te water, gevolgd door 300 meter zwemmend afleggen in 9 minuten. 
 Met een kopsprong te water, gevolgd door 300 meter zwemmend afleggen met zwemvliezen 

in 4.30 min. 
 Met een kopsprong te water, gevolgd door 100 meter zwemmend afleggen in 1 minuut en 40 

seconden. 
 Met kopsprong te water en 25 meter onderwater zwemmen. 

• De ERB website is uitgebreid met een module nieuwsbrief. Alle nu bekende e-mailadressen 
ontvangen automatisch deze nieuwsbrief. Andere leden moeten zich eerst hiervoor aanmelden. 
Tevens zijn alle procedures etc. op de ledensite te vinden. Adreswijzigingen en wijziging van e-
mailadres en (mobiel) telefoonnummer graag doorgeven aan het secretariaat. 

• Sinds dit seizoen is het weer mogelijk deel te nemen aan het conditiezwemmen op de 
donderdagavond in de Beeck, aanvang 20.00 uur. Leden kunnen met de bus meerijden. Er is tot 
nu te weinig animo. We begrijpen dat het wellicht moet groeien, maar het is wel een goede 
gelegenheid om je voor te bereiden op het zomerseizoen. 

• Hetzelfde geldt voor de dinsdagavondtrainingen op strand. Vooral voor de oudere 
strandwachten en voor de alarmploegleden is dit heel nuttig, zinvol en natuurlijk gezellig. 

• De plaatsing van de strandpost op het strand is gepland op 28 maart. Leden worden weer 
gevraagd om te helpen bij het verder afbouwen en inrichten van de post eind april. 

• Binnenkort zal Deltares in samenwerking met de TU Delft een presentatie geven over de 
uitkomsten van het veldwerk afgelopen zomer met betrekking tot de muienvoorspelling. Alle 
strandwachten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

 

 

06 JAARVERSLAG SECRETARIS 2011: 
• Het jaarverslag 2011 staat afgedrukt in de Redlijn editie februari 2012, pagina 5/12. Het verslag 

wordt zonder op of aanmerkingen onder acclamatie door de vergadering aangenomen. 
 

 

07 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2011: 
• De penningmeester geeft een uiteenzetting van de reële cijfers ten opzichte van de begroting 

over 2011. 
• Totaal uitgave in 2011 was € 62.500,00. Ten opzichte van de totale ERB begroting 2011 (€ 

76.000,00) zijn we daar € 13.500,00 onder gebleven. Ten opzichte van het budget van de 
gemeente Bergen van € 57.109,00 is er een overschrijding van €  5328,00. Dit is binnen de 10% 
marge, dus zal de gemeente dit accepteren. 

• De ERB begroting van 2012 is met € 11.000,00 naar beneden bijgesteld. We hopen dat met het 
nog altijd lage budget er geen beperkingen mee krijgen. 
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• De komende periode zal er een overleg komen met de 3 penningmeesters van de brigades 
binnen de gemeente de financiële administratie en de controller, om te praten over de financiële 
kant om een beter inzicht te geven. Men wil inzage in de financiële stromen. 

• Bij de ERB inkomsten hebben we bijna € 2.000,00 meer ontvangen. In 2011 hebben we een 
positief jaar gehad waardoor de ERB op 31 december 2011 een batig saldo van € 32.000,00 op 
alle rekeningen had staan. Met de standaard cashflow en reserve voor een nieuwe kazerne 
indeling hebben we € 10.000,00 vrij te besteden. De ERB is een gezonde vereniging. 

• De penningmeester dankt alle leden voor hun bijdrage bij strand- en bewakingstaken, 
evenementen en oefeningen, opleidingen en onderhoud, wat vele vrijwilligersuren heeft 
betekend. 

• Er gaat ook een dankwoord naar familie de Jong voor de stranddonateurs en Marjolein Wijker 
voor de kasdonateurs in Egmond. 
 Philip van Staalduinen: Heeft de gemeente problemen met het opleidingsbudget? Harrie 

antwoord dat dit niet het geval is. De gemeente plust het budget niet bij. Ze zijn wel op de 
hoogte van het opleidingsplan maar hebben nog geen goed inzicht in de financiële 
consequentie. 

 Mark Röpke stelt dat de huidige Landrover motorrijtuigenbelastingvrij is. Harrie antwoord 
dat dit voor de ERB pas gaat gelden voor het nieuwe voertuig. 

 

 

08 VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 
• De kascontrole commissie bestaat uit Olaf Wijker en Rick van Vemde. Namens de commissie doet 

Rick van Vemde het woord. “De cijfers zien er knap uit ondanks de “bende” van de gemeente”. 
Rick gaat er van uit dat de boeken ook volgend jaar er weer netjes uitzien. 

• Olaf Wijker heeft zijn termijn van twee jaar in de commissie erop zitten. Inge Krab-Zwart wordt 
bereid gevonden zijn plaats voor de komende twee jaar in te nemen. 

• De vergadering verleent onder acclamatie decharge van betaling voor het jaar 2011 aan de 
penningmeester. 
 

09 BEGROTING EN INVESTERINGEN 2013: 
• Statutair moeten wij de ledenvergadering nog steeds toestemming vragen voor uitgaven van 

meer dan €5.000,00. Dit blijven we hanteren totdat de dienstverleningsovereenkomst (SLA) met 
de gemeente ondertekend is. Bij de gemeente Bergen zijn vervangingen (vanaf  2008) onder de  
€ 10.000,- geen investeringen meer en vallen onder de exploitatie. 

• Dit jaar vervangen we volgens de meerjarenbegroting de terreinwagen, een Toyota Landcruiser 
met een totale investering van ± € 85.000,00 (compleet met een brancard, lichtbalk, mobilofoon, 
EHBO-koffers, etc, etc.) Het tijdstip van levering zal medio augustus zijn, dus midden of zelfs na 
het seizoen. De afschrijftermijn wordt op 8 jaar gesteld. Verder een nieuwe 75pk 
buitenboordmotor voor de EGM1.29 Rescue 3. Totale investering €7.600,00.  De aanschaf van de 
buitenboordmotor zal na het zomerseizoen zijn in verband met de goedkeuring door de 
gemeenteraad van de voorjaarsnota in februari 2012. 

• In 2013 schaffen we geen zaken boven € 5.000,00 aan. Wel wat kleine zaken, waarvoor geen 
toestemming nodig is van de ledenvergadering, namelijk: twee ambu reanimatiepoppen, twee 
buitenboordmotoren 40pk voor de EGM1.39 en de EGM1.49, twee mobilofoons voor de 
strandpost en een strandtrailer voor de EGM1.39. 

• De vergadering geeft onder acclamatie goedkeuring aan de begroting van 2013 (zoals in 
agendapunt 7 aangegeven). 
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JUBILEA: 

• 40 Jaar Lid: Astrid Schol, Philip van Staalduinen. 
• 50 Jaar Lid: Piet Kager 
• 60 Jaar Lid: Cees Zwart 
• 25 jaar bestuurslid: Harrie de Goede. 
 

 

10 PAUZE: 
 

11 BESTUURSVERKIEZING: 
• In 2012 zijn volgens rooster Ilona Kriele, Ron Zentveld en Werner Visser aftredend. Allen zijn 

herkiesbaar en worden door de vergadering onder acclamatie voor een nieuwe periode gekozen.  
• Arthur Stam heeft aangegeven tussentijds af te willen treden. Het bestuur respecteert dat 

natuurlijk. Arthur heeft voor een periode van 5 jaar in het bestuur gezeten als bestuurslid 
opleidingen/ehbo. De voorzitter dankt Arthur voor zijn inzet. Hij heeft een duidelijke visie op het 
brigade gebeuren. Arthur ontvangt hierna een bloemetje en een etensbon. Arthur dankt het 
bestuur en leden. Hij heeft met veel plezier in bestuur gezeten en vindt het goed dat Werner de 
voorzittersfunctie op zich heeft genomen. Vanwege werk en privé uitdagingen is de 
bestuursfunctie moeilijk te combineren. Arthur wenst het bestuur verder succes. 

• Door de vrijkomende bestuursfunctie en het feit dat Edwin Buis voor twee jaar naar Frankrijk is, 
hebben we gemeend twee nieuwe bestuursleden te gaan zoeken. Zoals in de uitnodiging van de 
vergadering staat stelt het bestuur Melanie Kager en Jasper Corts voor als nieuwe bestuursleden. 
Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Melanie en Jasper onder acclamatie door de vergadering 
worden gekozen als nieuw bestuurslid. Invulling van de functies zal in de  volgende 
bestuursvergadering gebeuren. 
 

12 BESTUURSBELEID: 
• Aanpassing Huishoudelijk Reglement: Niet meer rijden met wagen van derden (privéwagens). 

Indien meerdere wagens benodigd zijn deze via de meldkamer regelen (KHV-KNRM Egmond en 
daarna andere brigades). 

• Het bestuur wordt ondersteund/geadviseerd door diverse commissies. Om de continuïteit van de 
commissies te kunnen waarborgen zijn we op zoek naar commissieleden voor de diverse 
commissies. Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur melden. 

• Het bestuur is bezig om samen met de KNRM en de Pinck de locatie te ontwikkelen rond het 
huidige boothuis van de KNRM. Indien haalbaar gaat hier om stallingruimte voor de ERB en een 
onderhouds- en een (mogelijke) gezamenlijke vergader en instructieruimte. Er worden nu 
verkennende gesprekken gevoerd, er is nog niets concreets te melden. 

• Naar aanleiding van het dodelijke ongeval in 2010 bij Bloemendaal heeft een werkgroep binnen 
de ERB het uitgebrachte rapport van Broeksma Management bestudeerd en aanbevelingen 
omschreven. De werkgroep werd ondersteund door Gerrit Zwart. De aanbevelingen zullen 
worden opgenomen in de procedures en huishoudelijk reglement. Eén en ander met het doel om 
dergelijke ongevallen bij de ERB te voorkomen.  

• Stand van zaken m.b.t. de RVR: Op 7 december 2011 is het eerste overleg gehouden over de 
oprichting van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades NHN (RVR-NHN). Alle aanwezige 
brigades uit de regio (ook binnenwater en IJsselmeerbrigades) hebben de intentie om tot een 
RVR te komen. Een intentieverklaring is onlangs door iedereen getekend. Wat de RVR inhoud 
staat in het RVR bulletin van december 2011, welke bij de Redlijn zat. Het is de bedoeling in een 
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half jaar tot de vorming van de RVR te komen, waarna het langzaam wordt uitgebouwd. 
Voordeel is dat de brigades als 1 gesprekspartner kunnen optreden. Er is een stuurgroep 
(bestaande uit leden van de deelnemende brigades) opgericht die de vorming gaat sturen. Zij 
krijgen een zeker mandaat van de brigades. Er is ook al een coördinator RVR in dienst bij RN: 
Frank Tamis. Gegadigden onder de ERB leden voor een taak in de vorming van de RVR worden 
gevraagd zich bij het bestuur te melden. 

 

PRESENTATIES: 

• René Groen geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan 
Reddingsbrigaden van de gemeente Bergen. Het beleidsdocument is geschreven door en vanuit 
de ogen van de gemeente. Uiteraard zijn visies van andere partijen als leidraad aangehouden. De 
komende 2 jaar wordt door de gemeente gebruikt om het beleid op punten verder uit te werken 
en te komen tot een dienstverleningsovereenkomst (SLA). 

• René Groen geeft een presentatie over de uitkomsten van de stellingen uit de ledenvergadering 
van 2011: Leden hebben een positieve indruk achtergelaten bij het bestuur over de stellingen. 
Over het algemeen is men bereid om deel te nemen aan activiteiten, oefeningen en opleidingen. 
Men geeft aan dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. Echter, de aanwezige leden op 
jaarvergaderingen zijn juist de actieve leden met een goede inzet. De mening over de stellingen 
van niet aanwezige leden is derhalve niet meegenomen in de uitkomst. De uitstraling van de 
vereniging en de sfeer op de strandpost wordt gecreëerd door de leden zelf. Een negatieve sfeer 
op de strandpost heeft tot gevolg dat leden minder gemotiveerd zijn om op de post te komen en 
geeft een negatief beeld naar nieuwe leden die dan ook wegblijven. Dit heeft op (korte) termijn 
gevolgen voor de continuïteit van de vereniging en de strandbewaking. De inzet van externe 
betaalde krachten moeten we zo lang het kan voorkomen. De preventieve taak tijdens de 
strandbewaking moet verbeterd worden. Dit kan ook positief werken naar de nieuwe leden. Het 
bestuur is gevraagd een positiever beeld te geven naar de leden. Het bestuur heeft hiermee een 
slag gemaakt, zie alle publicaties. De personele invulling van bewakende activiteiten (o.a. ½ 
marathon, ATB races etc.) was het afgelopen voldoende. Het bestuur hoopt wel dat de inbreng 
van leden minimaal van het zelfde niveau blijft, of liever nog meer verbeterd. Het bestuur is altijd 
benaderbaar en open voor ideeën van de leden via alle communicatiemiddelen.  
 Negatief: De kerstkienavond is afgelopen jaar wederom zeer slecht bezocht door leden. Het 

bestuur heeft besloten de organisatie van de kerstkien te stoppen. Leden die bereid zijn hier 
verder energie in te steken kunnen zich bij het bestuur melden. 
 

13 BESPREKING ZOMERWERK: 
• Er komen 4 nieuwe leden (A-leden) en 8 aspirant leden (13/14 jaar) naar strand dit komende 

seizoen. 
• Er komen nieuwe informatieborden bij alle strandslagen in de provincie. De provincie heeft dit 

bepaald. Gemeenten en afzonderlijke reddingsbrigades hebben hier geen invloed op gehad. Hoe 
de borden er exact uit zien is nog niet bekend. 

• De pilot rechtstreekse alarmering door de Kustwacht krijgt dit jaar weer een vervolg. Procedure 
zoals 2011. Dit jaar wordt bekeken of de pilot een voordeel oplevert. Zo ja, dan zal het in een 
protocol definitief worden. 

• Er komt een nieuwe waterscooter, onder garantie geleverd door RN, na schade. De nieuwe 
waterscooter wordt het korte model. De Rescue-sled blijft hetzelfde, strandtrailer van 
aluminium, dus lichter. Er zal uiteraard weer instructie gegeven worden. 

• Overige punten tijdens de strandwachtbijeenkomst op 21 mei. 
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14 RONDVRAAG: 
• Philip van Staalduinen: Is het mogelijk om jonge leden te koppelen aan strandwachten/oudere 

leden waarbij de oudere leden als een soort buddy functioneren. Ilona antwoord dat dit in 
principe gebeurt met de nieuwe opleidingslijn bij de lifeguardopleiding. Lifeguards in opleiding 
moeten opdrachten aftekenen bij de strandwachten. Vorig jaar is vrij goed gegaan. Het is echter 
wel lastig om te werken met een vaste “buddy” omdat ze weinig gelijk op strand zijn. Tevens zijn 
aspirant leden als “snuffel”stage op het strand, en nemen nog niet actief deel aan de 
bewakingstaak. 

• Sander Zwart vraagt hoe het staat met de omzetting naar de lifeguard diploma’s. Arthur en René 
stellen dat het zeer veel tijd heeft gekost om alle ingevulde formulieren en benodigde kopieën te 
controleren op volledigheid. Daarnaast vragen we enkele vrijstellingen aan bij RedNed. Hiertoe is 
een functiematrix ontwikkeld. Alle ontvangen en in orde bevonden aanvragen staan nu klaar 
voor verzending naar RedNed. 

• Philip van Staalduinen dankt het bestuur. De vergadering neemt dit onder acclamatie over. 
 

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

inbreng en sluit om 21.21 uur de vergadering. 
 

 

 

René Groen, secretaris      Werner Visser, interim voorzitter 
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Evaluatie stellingen uit ALV 2011. 

 

STELLING 1:  De operationele taak is iets voor de jongeren en niet voor de oudere leden.  

STELLING 2:  De kerstkien moet afgeschaft worden. 

STELLING 3:  Het bestuur is laagdrempelig, als ik ergens mee zit meld ik dat direct. 

STELLING 4:  Ik kom graag op de strandpost, het is er gezellig. 

STELLING 5:  De ERB moet zich alleen bezig houden met de kerntaak, voor alle andere zaken 
zoekt men maar een ander vereniging. 

STELLING 6:  De strandpost is alleen handig als kleedruimte en voor het hebben van gekoeld 
drinken. 

STELLING 7:  De huidige opleidingen sluiten niet aan bij de praktijk. 

STELLING 8:  Oefenen is onzin want je hebt een diploma en dat is genoeg. 

STELLING 9:  Ik ben vrijwilliger dus er mag niet worden geëist dat ik opleidingen volg. 

Leden hebben een positieve indruk achtergelaten bij het bestuur over de stellingen. Over het 
algemeen is men bereid om deel te nemen aan activiteiten, oefeningen en opleidingen. Men geeft 
aan dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. Echter, de aanwezige leden op 
jaarvergaderingen zijn juist de actieve leden met een goede inzet. De mening over de stellingen van 
niet aanwezige leden is derhalve niet meegenomen in de uitkomst.  

De uitstraling van op de vereniging en de sfeer strandpost wordt gecreëerd door de leden zelf. Een 
negatieve sfeer op de strandpost heeft tot gevolg dat leden minder gemotiveerd zijn om op de post 
te komen en geeft een negatief beeld naar nieuwe leden die dan ook wegblijven. Dit heeft op (korte) 
termijn gevolgen voor de continuïteit van de vereniging en de strandbewaking. De inzet van externe 
betaalde krachten moeten we zo lang het kan voorkomen. 

De preventieve taak tijdens de strandbewaking moet verbeterd worden. Eerder en vaker uitzetten 
van loop- en vaarpatrouilles. Dit kan ook positief werken naar de nieuwe leden.  

Het bestuur is gevraagd ook een positiever beeld te geven naar de leden. Het bestuur heeft hier 
zeker een slag gemaakt, zie alle publicaties. 

De personele invulling van bewakende activiteiten (oa ½ matathon, ATB races etc) was het afgelopen 
voldoende. Het bestuur hoopt wel dat de inbreng van leden minimaal van het zelfde niveau blijft, of 
liever nog meer verbeterd. Voorbeelden: Klusdagen op de zaterdag, donderdagavondtrainingen in de 
Beeck, dinsdagavondtrainingen in de zomermaanden. 

Het bestuur is altijd benaderbaar en open voor ideeën van de leden via alle communicatiemiddelen. 

Negatief: De kerstkienavond is afgelopen jaar wederom zeer slecht bezocht door leden. Het bestuur 
heeft besloten de organisatie van de kerstkien te stoppen. Leden die bereid zijn hier verder energie 
in te steken kunnen zich bij het bestuur melden.  
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Presentatie Beleidsdocument Reddingsbrigades 
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Nieuws uit de beeck 

Donderdag 19 april was het een gezellige drukte in de Beeck. Er waren veel ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s en andere belangstellenden gekomen om de kinderen aan te moedigen tijdens hun 
examen.  

De kinderen die examen deden voor de diploma’s zwemmend redder 3, zwemmend redder 4, 
lifesaver 1 en lifesaver 2 begonnen in het zwembad. Zij hebben aan de examinatoren zich van hun 
beste kant laten zien en alles uitgevoerd wat er van ze gevraagd werd. Zo moesten er verschillende 
banen met kleding aan gezwommen worden, er werd vervoerd en natuurlijk werden er reddingen 
uitgevoerd met bijvoorbeeld de rescue-tube. Iedereen van zwemmend redder 3 en zwemmend 
redder 4 is geslaagd. 

Na het zwembad onderdeel hadden de kinderen van lifesaver 1 en 2 nog een theorieonderdeel te 
gaan. Er werden verschillende vragen gesteld waarbij foto’s gebruikt werden. Voor het lifesaver 1 
diploma was dit schriftelijk en voor het lifesaver 2 diploma was dit mondeling. Helaas is hier één 
kandidaat op gezakt.  

Ook de kandidaten die voor het diploma lifesaver 3 afzwommen moesten theorie doen, zij begonnen 
met de mondelinge vragen en gingen hierna het zwembad in. Ook zij hebben keihard gezwommen. 
Zij hebben flink wat banen gezwommen en een zoekactie uitgevoerd. Ondanks de goede inzet 
kwamen twee kandidaten net iets te kort om het diploma te halen.  

Nadat iedereen omgekleed was en zich bij de trap verzameld had, konden de diploma’s uitgedeeld 
worden. Dit was een mooie afsluiting van de avond. 

Wij gaan ons weer opmaken voor het zomerseizoen. We zien elkaar weer op het strand en anders in 
oktober in het zwembad. 

Namens de winterinstructeurs, 

Simone, Corina, Wendy, Jeroen, Iris, Stephan, 
Annika, Arianne en Ilona. 

 

Melanie Kager 
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Materieel 

Toyota : 

De beide auto’s voor Bergen & Egmond zijn reeds in Nederland gearriveerd en beginnen al redelijk 
vorm te krijgen. Zo zijn de auto’s al bij de spuiter geweest voor hun onmiskenbare oranje kleur, nu is 
het de beurt aan de inbouwer om de auto te voorzien van alle communicatiemiddelen, verlichting en 
niet te vergeten het zwaailicht en de sirene. Het is nog even afwachten maar waarschijnlijk zal de 
nieuwe terreinauto binnen afzienbare tijd helemaal klaar zijn. 

EGM 159 : 

Eind maart is de nieuwe waterscooter afgeleverd door Reddingbrigades Nederland, compleet op een 
nieuwe aluminium trailer. De nieuwe waterscooter is in detail verschillend, het e.a. zal worden 
behandeld tijdens de beginnerscursus en of de 
herhalingslessen.  

Vlaggenmasten : 

In de afgelopen winterperiode zijn alle 
vlaggenmasten gereviseerd, de binnenwerken zijn nu 
allemaal van rvs in plaats van aluminium. Nieuw 
touwwerk en rvs sluitingen moeten ervoor zorgen 
dat de vlaggenmasten er weer een paar jaar tegen 
kunnen. 

EGM 120 : 

Afgelopen winterseizoen hebben we de tractor uitgerust met een : nieuw liertouw, een EHBO koffer 
en een brandblusser. 

Strandpost : 

Eind maart heeft de Gemeente de strandpost geplaatst op zijn vertrouwde plek onder de Vuurtoren. 
De Gemeente heeft de brandschade aan de strandpost verholpen er is nagenoeg niets meer van te 
zien. De leden van de Onderhoudscommissie hebben het gereedschapbord/werkbank onder handen 
genomen zodat alles er weer spik en span uitziet. 

 

Ik wil iedereen bedanken die zich de afgelopen winterperiode heeft ingezet voor het onderhoud aan 
het materiaal, en laten we hopen op een geweldig zomerseizoen. 

Dirk Sander 

Materiaal beheer 
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De nieuwe Egmond 1.10 

Als alles volgens plan verloopt rijden we deze zomer nog met een splinternieuwe terreinwagen. Zoals 
waarschijnlijk bekend stappen we van de landrover weer terug naar de Toyota Landcruiser waar we 
in het verleden zeer goede ervaringen mee hadden maar dit merk en type niet meer in Nederland te 
leveren was. Inmiddels is er het bedrijf All Americain Import in Kaatsheuvel die de TLC importeert, 
voorziet van de zaken die voor de europese 
milieuwetgeving vereist zijn, en het voertuig 
opbouwt naar onze wensen zoals bijvoorbeeld een 
verhoogde dakconstructie en een verzwaarde 
voorbumper. Ook worden de voertuigen in 
Kaatsheuvel rondom (ook van binnen) geheel 
oranje gespoten.  

 

Er zijn 2 voertuigen tegelijk aangeschaft, één voor 
Bergen en één voor Egmond. Hiervoor is een autocommissie aan het werk gezet welke tracht zoveel 
mogelijk identieke voertuigen samen te stellen maar met ruimte voor de lokale werkwijze. Zo heeft 
Egmond de legendarische redlijnkast in het voertuig en Bergen bijvoorbeeld een trekhaak aan de 
voorzijde om boten te water te laten.  

Op het moment van dit schrijven zijn de voertuigen vanuit Kaatsheuvel verplaatst naar de fa. 
Electrostart in Broek op Langedijk waar verder de in- en opbouw plaats gaat vinden van de (vele) 
elektronica, kasten etc. Ook worden de voertuigen hier van de RedNed striping voorzien.  

Het meeste materiaal in en op het voertuig wordt nieuw aangeschaft. Zo wordt de werkverlichting 
van het nieuwste type en zwaailichten worden nu zeer felle flitsers. Voor de muzikale mensen onder 
ons zal het herkennen van een uitrukkend reddingsbrigadevoertuig even wennen zijn want we gaan 

van de 3-toon sirene naar een 2-toon, conform de 
landelijke eisen. Ook komen er nieuwe C2000 en 
RedNed communicatiemiddelen.  

De verwachting is dat de voertuigen voor het 
hoogseizoen in gebruik genomen kunnen worden. 

 

Marc van Duin 
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Jan Knippenberg Memorial 

Zaterdagochtend 7 april ging al vroeg de wekker, die dag vond de Jan Knippenberg Memorial plaats. 
Deze wedstrijd is van de Hoek Van Holland naar Den Helder, over het strand met volle wind tegen. 
 
Om zeven uur ’s morgens stonden wij drieën bij de loods, waarna wij even later vertrokken richting 
strand. 
Onderweg werd duidelijk dat vele lopers niet gestart waren en uiteindelijk maar 13 door zouden 
komen, maar pas na een uur. 
Daarop zijn wij langs de verzorgingsposten in Castricum en Schoorl gereden die al druk in de weer 
waren voor de komende lopers. 
Omdat we toch langs Bergen reden en nog een tijd moesten wachten, gingen we even langs hun 
‘boothuis’, zoals ze het zelf noemen. 
Na een lekker bakje cafeïne vertrokken we weer richting Castricum, waar de eerste lopers 
ondertussen langs kwamen. 
De voorste lopers werden gevolgd door wagens van de organisatie, die ons mededeelden dat er nog 
maar enkele lopers over waren gebleven. 
 
Na die ons ook gepasseerd hadden, moesten we wachten op de volgende groep: de estafettegroep, 
die vanaf IJmuiden naar Den Helder zou lopen en startten om tien uur. 
Van die tijd profiteerde we om weer eens wat koffie achterover te slaan bij strandtenten. 
Ook alle andere brigades gingen wat rondjes rijden, je moet toch wat in die tussentijd! 
Toch wel een vreemd gezicht wanneer Petten en Schoorl opeens over Egmond’s strand rijden. 
 
Na een flinke poos gewacht te hebben kwamen uiteindelijk de estafettelopers ook langs, welke wij 
‘begeleid’ hadden vanaf Castricum tot Bergen aan Zee. 
Toen uiteindelijk de teller op elf 
stond, bleek dat we ze allemaal 
gehad hadden, einde oefening. 
Gelukkig is er die dag dus niks 
gebeurd en waren alle lopers zo 
verstandig genoeg om op tijd af te 
haken! 
En zo gaven we, na een gezellig en 
fijn, maar wel fris, dagje op het 
strand, de wagen, na deze even 
afgespoten te hebben, over aan de 
klusploeg. 
 
Bernard, Job en Maarten. 
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Groet uit Schoorl Run 

Zaterdagochtend, de sneeuw van de afgelopen week lag er nog steeds en berichten waren dat 
zondag de dooi zou intreden met als gevolg  plaatselijke gladheid. Zodoende werd ik door bruut 
wakker 'gewhatsapped' door Ron. Uit zijn tekst kon ik opmaken dat we door Sjoek van het Rode Kruis 
gevraagd waren of we nog naar de Groet uit Schoorl Run wilden gaan zondag.  
Het vooruitzicht op misschien nog een gratis maaltijd en shirts was natuurlijk genoeg om een 
bemanning voor de EGM1.10 te vinden. Ron Zentveld, Hessel Zwart en ondergetekende gingen 
zondagochtend half 9 op pad naar Schoorl voor de briefing. 
Na een mooie rit door de Gemeente Bergen kwamen wij aan in het pittoreske Schoorl. Hier moesten 
wij ons een weg banen door alle afzettingen en zodoende riepen wij onze hulp in van de SRL1.10. In 
het bejaardentehuis van Schoorl kregen wij een briefing van Sjoek. We hebben tijdens de ochtend in 
principe de hele tijd stil gestaan. ‘s Ochtends waren er ook bijna geen ongevallen op ons gedeelte 
van de route. Tussen de middag hebben wij onszelf bij de Berenkuil gepositioneerd. Hier hebben we 
twee man het eten laten halen met behulp van de gratis coupons die wij kregen van Sjoek. Het was 
erg lekker! 

Na de middag zou de 10 km snel beginnen. Wij hadden onszelf 
aan de rand van de bebouwing neergezet op driekwart van het 
parcours. Hier bevond zich nog een Vietnamese Loempiaboer en 
een caravan van het Rode Kruis. Van de dames van het Rode 
Kruis kwam nog een mooi verhaal van die ochtend. Toen zij bij 
de caravan aankwamen en erin gingen zitten bleek dat de 
pootjes niet waren aangedraaid en de rem er niet opzat. 
Misschien raden jullie het al, de caravan reed dus zo de helling 
af, met de dames van het Rode Kruis erin. Alleen door de hulp 

van enkele omstanders konden zij worden gered.  
Na de middag was de 10 km van start gegaan en kwamen de eerste loper  al snel langs. Op een 
gegeven moment werden de medewerkers van het Rode Kruis aangesproken en gingen het parcours 
op. Dit wekte natuurlijk de aandacht van de oplettende bemanning van de EGM1.10. Enkele minuten 
later bleek dat er melding van een onwelwording was 300 meter verderop. Hierop kwamen wij in 
actie, omdat het voorval zich tegen de mensen in bevond besloot Ron om Hessel en mij te laten 
rennen met AED- en de EHBO-koffer terwijl hij zelf zou afwachten tot er meer info was. Zodoende 
gingen wij in versnelde pas op pad. Al rennende met koffers en dat terwijl wij laarzen en dikke 
winterparka’s van de ERB aanhadden. Echter bleek het geen 300 meter maar zo’n 600 meter ver te 
zijn. Toen Hessel en ik de bocht om kwamen rennen zagen we dat wij verslagen waren door de SRL 
1.10 die stiekem door een afsnijdroute ter plaatse was gekomen.  Ietwat teleurgesteld liepen wij 
terug naar Ron en de EGM1.10 waar wij al snel onze goede moed hervatten en weer fris onze plek 
innamen. Verder bleek er echter niets meer te gebeuren op ons gebied, zodoende hebben  wij na de 
laatste loper onze Rode Kruis portofoon ingeleverd bij Sjoek. Hessel moest hier ook nog enkele 
persoonlijke zaken afhandelen en toen hij klaar was konden wij terug naar Derp. Na weer een mooie 
route door de Gemeente Bergen kwamen wij rond half 5 weer aan op de Loods. Elkander bedankt 
voor de inzet zijn wij uit elkaar gegaan. 
  
Rick van Vemde  
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Allergie 

Allergie is een acute of chronische reactie op stoffen die via de huid,luchtwegen of maag-darmkanaal 
in of op ons lichaam komen. 

         

Welke reacties komt de EHBO’er tegen?        
  
jeuk/pijn 
zwelling,roodheid, 
vlekken/bultjes 
tranen,hoesten,kortademig,benauwdheid, 
loopneus,braken 
bewustzijnsstoornissen,shock. 

Wat zijn de algemene regels voor de EHBO er?: 
Let op gevaar voor jezelf en eventueel anderen!! 
 
-Controleer Ademhaling,Bewustzijn,Circulatie (ABC) altijd! 
-Wat is de oorzaak van de reactie? 
-Vraag het slachtoffer (of iemand in de omgeving) of men bekend is met  allergie. 
-Heeft iemand tabletten of EPI pen (adrenaline) van de arts? 
-Beoordeel uitgebreidheid  hoeveel x geprikt?oppervlakte e.d. 
-Is het snel of langzaam ontstaan. 
-Behandel of schakel deskundige hulp in. 
-Bij behandelen altijd advies geven :bij verslechtering toestand bellen!  
-Probeer goed uit te vragen en bel eventueel de huisarts voor advies indien nodig altijd 112 .                              
        

WAT KOMEN WE ZOAL OP HET STRAND TEGEN?   

                                                                                   

WESPEN: 

Zo mogelijk angel verwijderen en met aspivinset prikplek uitzuigen .Nestocyl er op en adviseren bij 
zwelling,pijn,niet lekker worden e.d. 112 bellen of ERB inschakelen. 

Bij prik in de mond/keel:van buitenaf koelen met ijs en indien mogelijk op ijsblokje laten zuigen (denk 
aan ABC!) Houdt bij meerdere steken (kind 2á3 al)iemand ongeveer een half uur zelf in de gaten en 
z.n. actie ondernemen. 
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Nestocyl is een middel tegen de jeuk EN de pijn.Azaron alleen tegen de jeuk. 

KWALLEN: 

Als de neteldraden nog op het lichaam zitten deze er met water af 
spoelen. 

Afdeppen met azijn of verdunde ammonia. Nestocyl werkt ook goed! 

Adviseer een half uur uit de zon te blijven i.v.m. de prikkeling op de huid. 

Bij benauwd of niet lekker worden,zwellingen e.d. doorsturen naar arts. 

De ERB heeft een uniek smeersel (Dr.Helle!)een mengsel van kalk,glycerine,ammonia, menthol en 
water. De kalk is wit en dekt af tegen de zon de rest verzacht. Er is een idee dat warm water ook 
goed werkt,hier zijn nog niet veel resultaten van dus houden wij de oude manier aan. 

 

PIETERMAN: 

Deze steekvis heeft een eiwitgif welke behandeld wordt in zo heet mogelijk water (wat men kan 
verdragen!)Houdt het lichaamsdeel (meestal hand of voet) 10 minuten  

In het water,indien nodig langer en houdt iemand in de gaten op allergische reacties! 

 

ZON: 

Roodheid,bultjes,blaren 
Koelen en eventueel after sun (of yoghurt,komkommer o.i.d. adviseren) 
En uit de zon gaan. 

 

BRANDNETEL: 

Mensen kunnen in het duingebied in de brandnetels lopen of gaan zitten….. 
Behandelen als kwallenbeet,koelen met lauw water helpt ook. 

VOEDSEL: 

Aan een voedsel allergie kunnen wij niet zo veel doen. Let wel op als iemand aangeeft allergisch te 
zijn voor pinda’s!dit kan levensbedreigend worden omdat de luchtwegen gaan zwellen. Altijd 112 
bellen! 
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MEDICIJNEN: 

Vraag wat iemand gebruikt (heeft) en probeer er achter te komen wat de reactie hier op kan zijn. 
Met antibiotica gebruik kan roodheid,blaren,jeuk ontstaan adviseer koelen en uit de zon te blijven. 

 

Er zijn heel veel soorten allergie en  reacties . 

De meeste mensen weten wel dat ze allergisch zijn en waarvoor,vaak hebben zij anti allergie 
medicijnen mee. 

Vraag hier om. 

Probeer goed uit te vragen en bel eventueel de huisarts voor advies indien nodig altijd 112 . 

 

 

Werken in de Beeck 

Op zoek naar een leuke baan naast je studie en/of  werk en overdag in de avond en in het weekeind. 
Ook kun je worden ingezet tijdens het extra recreatief zwemmen in de vakanties en bij speciale 
avonden zoals, de disco/meidenavond en andere thema feesten. 
  
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? 
Ben je minimaal 17 jaar, en in het bezit van je lifeguard diploma/ZRZ of KNBRD-A 
En is je EHBO diploma nog geldig? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
  
Voor sollicitaties kun je contact opnemen met mevr. J. Glorie 
  
Stuur je sollicitatie met CV per email naar info@hippos-debeeck.nl 

 

  

mailto:info@hippos-debeeck.nl
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Wist u dat 
 

U de wist u datjes kan insturen bij wijker@quicknet.nl . 
Of via de sms op nummer 06-41767768. 
Dat er via de meel 1tje is binnen gekomen. 
Wist u dat Engel tegenwoordig ook aan kracht training doet? En dat hij de sportschool helemaal aan 
puin verlaat?? Maar dat hij wel snel resultaat boekt ? 
Via de sms er 1 is binnengekomen. 
Dit een zeer teleurstellend resultaat is. 
Nick Wittebrood tegenwoordig 0% bier drinkt. 
Deze rubriek hier niet van kan bestaan. 
Deze pagina echt aan het uitsterven is. 
Het bijna niet meer spannend is in de eredivisie. 
Na jaren mijn wist u datjes naar Wendy gestuurd te hebben dit de eerste naar Samson wordt. 
Wendy en Ron moeder en vader zijn geworden. 
Dit een wolk van een dochter is geworden. 
Dit wereld wonder en ERB kind de naam Jet heeft gekregen. 
Wij van de redactie de ouders Ron en Wendy van harte feliciteren. 
Wij hopen dat Jet nog veel broertjes en zusjes krijgt. 
Nick Schellinger weer echt goed was bij de Flierenfluiters. 
Het echt erg gezellig was bij de helden van Amstel live. 
De tent waar het in gehouden werd naast het Afwashok stond te Alkmaar. 
Jill horstman nu echt verkering heeft. 
Real Madrid na jaren gewonnen heeft in en tegen Barca! 
Samson in Eindhoven hooligan gedrag vertoonde en klappen heeft gehad. 
Edwin niet aanwezig was op de koperen Edwin bingo in de koperen. 
Jeroen Visser en Edwin de Groot goede dingen doen in het bestuur van Egmondia. 
Dit echt 1 van mijn laatste wist u datjes zijn. 
Dit komt omdat er niks wordt ingestuurd. 
De hoofdpost al weer op strand staat. 
We allemaal hopen op veel zon uren in juni juli en augustus.  
Ik iedereen weer op roep om eens naar het strandwacht rooster te kijken. 
Ik zelf verwacht dat wij als leden dit rooster weer echt goed gaan vullen. 
Dit echt moet gebeuren om onze vereniging te helpen. 
Als je lid bent van een voetbal club het dan de bedoeling dat je voetbalt. 
Wanneer je lid bent van de ERB ook strandwacht loopt. 
Gertjan Kips werd ingehaald door zijn eigen dochter. 
Dit altijd een pijnlijk moment voor een vader! 
Er veel leden mee doen met de van dam tot dam loop. 
Sven en Evan ook in blijde verwachting zijn. 
Ik ook weer echt niets meer weet. 

Gr. Engel 

  

mailto:wijker@quicknet.nl
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Geboortenieuws 
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Taartkalender 

 

Hetty Anema 14 mei 
 

Wendy Van Duin 16 mei 
 Stephan Röpke 16 mei 
 Rens Blaauboer 18 mei 
 Werner Visser 18 mei 
 Joep Ham, van 18 mei 
 Michel Kemps 26 mei 
 Monique Mol 31 mei 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Richard Van Ham 1 juni 
Marc Van Duin 2 juni 
Sandro Vitali 3 juni 
Jasper Buis 5 juni 
Joop Visser 11 juni 
Lisette Geel-Gerssen 13 juni 
Lesley Groot 23 juni 
Engel Wijker 28 juni 

Inge Krab-Zwart 1 juli 
Jet Dekker 5 juli 
Pernille Dekker 10 juli 
Jan Eeltink 11 juli 
Cornelis Wijn 14 juli 
Pim Dekker 17 juli 
Rick Van Vemde 18 juli 
Alex Haans 19 juli 
Danny Kemps 20 juli 
Edwin De Groot 21 juli 
Jeroen De Boer 22 juli 
Nick Bout 25 juli 
Stef Van Leeuwen 25 juli 
Stephen Zwenger 26 juli 
Niels Kager 30 juli 
Koen Koning 30 juli 
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Weekstrandwacht Rooster 

 

Weeknummer Datum Strandwacht Strandwacht 

Week 23 04-06 t/m 08-06  Rick Blok 

Week 24 11-06 t/m 15/06 Engel Wijker Rick Blok 

Week 25 18-06 t/m 22-06 René Groen Sander Zwart 

Week 26 25-06 t/m 29-06   

Week 27 02-07 t/m 06-07  Rianne 
Schoonderwoerd 

Week 28 09-07 t/m 13-07  Martin Brouwer 

Week 29 16-07 t/m 20-07  Alex Haans 

Week 30 23-07 t/m 27-07 Werner Visser Sander Zwart 

Week 31 30-07 t/m 03-08 Jasper Corts Nick Wittebrood 

Week 32 06-08 t/m 10-08  Maarten de Jonge 

Week 33 13-08 t/m 17-08  Martin Brouwer 

Week 34 20-08 t/m 24-08 Bernard Karsten Stephan Röpke 

Week 35 27-08 t/m 31-08  Alex Haans 

 

Enkele weken zijn nog vrij, heb je tijd om één of meerdere 
weken op te vullen? Neem dan contact op met 
ondergetekende. 
Als je wel wilt maar je kan maar enkele dagen in deze weken 
laat dit dan ook even weten. 
 
Ron Zentveld 
06 – 43 00 96 80 
strandzaken@reddingsbrigade.info 
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Weekend strandwacht Rooster 

 

  

DAG DATUM STRANDWACHT STRANDWACHT STRANDWACHT STRANDWACHT

zaterdag 2 juni Dirk Sander Nick Wittebrood Dimitri Koeznetsov Marieke Dekker

zondag 3 juni Arthur Stam Melanie Kager Hessel Zwart Sanne Prins

zaterdag 9 juni Dick van Thiel Simone Dekker Alex Haans Jolanda Hopman

zondag 10 juni Mario Dekker Saskia Biesboer Stephan Röpke Jerry van Daalen

zaterdag 16 juni Olaf Wijker Jasper Corts Daniël Mol Rianne Schoonderwoerd

zondag 17 juni Jens Kager Danny Kemps Rick Blok Monique Bruin

zaterdag 23 juni Rick van Vemde Bernard Karsten Arianne Röpke Marieke Groen

zondag 24 juni Sandro Vitali Philip v Staalduinen Gertjan Arendse Max Kastanje

zaterdag 30 juni Erik Röpke Jeroen Visser Ilona Kriele Alex Prins

zondag 1 juli Alex Biesboer Harrie de Goede Martin Brouwer Bas Groot

zaterdag 7 juli Sven Wijker Linda IJssennagger Koen Koning Madelief Boon

zondag 8 juli Edwin de Groot Jeroen Brouwer Jill Horstman Sanne Prins

zaterdag 14 juli Engel Wijker Menno de Boer Iris Bakker Cornelis Wijn

zondag 15 juli Nick Schellinger Jan de Laleyne Maarten de Jonge Patrick Hopman

zaterdag 21 juli Mark Röpke Hessel Zwart Job Zwaan Rianne Schoonderwoerd

zondag 22 juli Marc van Duin Olaf Wijker Stephan Röpke Simone Dekker

zaterdag 28 juli Stephen Zwenger Jens Kager Mischa Kiezer Nico Wagner

zondag 29 juli Stefan de Boer Rick Blok Hetty Anema Ron Wijker

zaterdag 4 augustus Maikel Zwart Wendy van Duin Pernille Dekker Iris Bakker

zondag 5 augustus Sander Zwart Shannon van Beek Toos de Laleyne Bas Groot

zaterdag 11 augustus John Geel Bert Broek Alex Prins Daphne Dekker

zondag 12 augustus Ron Zentveld Jeroen Brouwer Jill Horstman Jerry van Daalen

zaterdag 18 augustus Jeroen Visser Michel Kemps Koen Koning Ella Koeznetsova

zondag 19 augustus René Groen Martin Brouwer Inge Krab Jeroen de Boer

zaterdag 25 augustus Kristian vd Huysen Lesley Groot Alex Haans Ron Wijker

zondag 26 augustus Rick van Vemde Philip v Staalduinen Maarten de Jonge Madelief Boon

zaterdag 1 september Jasper Corts Erik Röpke Danny Kemps Pernille Dekker

zondag 2 september Werner Visser Dirk Sander Nick Wittebrood Max Kastanje

Hieronder het weekendstrandwachtsrooster voor aankomende zomer (2012). De meeste actuele 
versie is te vinden op de ledenpagina van onze website.

Ook dit jaar geldt weer dat je bij wijzigingen ZELF voor een gelijkwaardige vervanger dient te 
zorgen. Deze wijzigingen graag bij voorkeur vermelden op het formulier in de strandwachtmap of 

doormailen naar strandzaken@reddingsbrigade.info.

De strandwacht in de eerste kolom belt in de week voorafgaand de strandwacht de overige 
strandwachten om af te spreken hoelaat met in de loods afspreekt.

Let op: je kunt meerdere keren ingedeeld zijn in verschillende kolommen.
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