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datum:  21 mei 2012 

ons kenmerk:  112035  

onderwerp: Overige aandachtspunten uit de strandwachtbijeenkomst 2012 

Algemeen 

Zie hand-out presentatie “Strandwachtbespreking seizoen 2012”d.d. 21-05-2012. 

• Het nieuwe terreinvoertuig, de Toyota Landcruiser wordt naar alle waarschijnlijkheid begin juli 

geleverd. Eigen opleiders gaan daarna direct aan de slag om alle chauffeurs te trainen. 

• Voor de nieuwe waterscooter starten de herhalingstrainingen. Iedere operator/crewmember is 

verplicht 3 herhalingslessen te volgen. Onderling ruilen mag, mits er altijd 5 cursisten aanwezig zijn. 

Ruilingen graag wel aanpassen op het trainingsschema op het prikbord in de strandpost. Week 24 en 

27 zijn de beginners trainingen. Leden kunnen zich hiervoor nog aanmelden. 

• Er is een website voor gebruikers van C2000 apparatuur: www.portogewoon.nl. 

• Bij een AED inzet op het strand/duingebied waar de ERB voor gealarmeerd wordt kunnen ook burgers 

via het AED alert op af komen. Via de meldkamer kunnen we deze afmelden. 

• De meldkamer werkt volgens een nieuw protocol voor de inzet van een ambulance. Ook onze 

aannameformulieren zijn hierop aangepast. Als voorbeeld komt er een volledig ingevuld formulier op 

het prikbord in de strandpost te hangen. 

• De meldkamer gaat in juli over op landelijke meldingsclassificaties voor P2000, met mogelijk andere 

meldingsteksten op de P2000 pagers voor de reddingsbrigades. 

• In het nieuwe terreinvoertuig komt ook een nieuwe (andere) C2000 mobilofoon en portofoon met 

statusbox. Het correcte gebruik wordt ook meegenomen met de dinsdagavondtrainingen. 

• De oude C2000 apparatuur wordt, na goedkeuring door de gemeente Bergen, gebruikt als 

uitluisterapparatuur op de strandpost (mobilofoon) en loods (portofoon). 

• De dinsdagavondtrainingen starten om 19.00 uur. Het eventueel klaarmaken van boten wordt 

meegenomen in de training. 

• Er is behoefte aan een herhalingsles toedienen zuurstof. Getracht wordt een les in het zomerseizoen 

te organiseren. Gebruikte zuurstofflessen mogen gebruikt worden voor de lessen. 

• De kampeerverenigingen Van Speijk (zuid) en de Golfbreker (noord) zal worden gevraagd hun leden te 

instrueren de naam van de kampeervereniging en huisjesnummer in de melding te noemen na een 

incident. Dit voorkomt verwarring met de badhokjes. 


