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Behandelde presentatie: 
 

1. Inleiding 
� Vervolg op bijeenkomst in 2011. 
� Oefenmiddagen bedoeld voor: 

o Alarmploegleden. 
o Overige geïnteresseerden. 

2. De alarmploeg 
� 24 uur per dag / 365 dagen per jaar inzetbaar. 
� Nautische inzetten en assistentie ambulance/brandweer/politie. 
� Lid worden indien EHBO, chauffeursopleiding, minimaal 1x per jaar 

strandwacht, ervaring, aanmelden via secretariaat en toetreding door 
aanwijzing door bestuur. 

� Betrokken leden hebben de voorkeuring, immers is ervaring belangrijk. 
� Kennis hebben van protocollen en procedures en meedoen aan 

opleidingen/bijscholingen. 
� Totaal 29 leden, waarvan 8 bestuursleden en 3 hiervan minder actief 

3. Doel van deze opzet 
� Bijhouden/verbeteren/delen van kennis en kunde, bespreken actualiteiten, 

uitvoeren kleine oefeningen en bijhouden theoretische kennis. 
� Oefenmiddagen gedurende de winter, 2 bijeenkomsten en 6 middagen. 
� Oefenmiddagen zijn ingepland, onderling ruilen mogelijk (wel melden). 

o Meedoen in een andere groep is zonder ruilen niet mogelijk. 
� Duur van 12.30 tot 16.00 uur. 
� Praktisch, theoretisch en afsluitend met een hapje/drankje. 
� Circa 10 deelnemers (8 alarmploeg en 2 aanvulling). 
� Data bijeenkomsten: 22/09 en 06/05. 
� Data oefenmiddagen: 20/10, 17/11, 15/12, 09/02, 09/03 en 06/04. 

 
 



4. Planning 
� 4 oefeningen 

o Communicatie/C2000 (theoretisch) 
− Procedure en verbeteren kennisniveau 
− Oefening mobilofoon/portofoon 

o Materieel/materiaal (praktisch) 
− Doornemen ERB-materiaal 
− Geheel ‘uitkleden’ terreinauto 
− Brancardoefening 
− Oefening zuurstof 
− Controle materiaal (onder andere EHBO-middelen) 

o Protocollen en procedures (theoretisch) 
− Doornemen protocollen 
− Schriftelijke casussen 

o Lokale bekendheid (praktisch) 
− Doornemen lokale/regionale kaarten en risicokaarten 
− Oefening naar/op locatie 

5. Aandachtspunten 
� Let op wie er alarmeert (meldkamer of kustwacht). KWC telefonisch op 

hoogte houden. 
� Nieuw terreinvoertuig medio november, hierna volgt eerst een 

trainerstraining, daarna wordt de alarmploeg getraind en vervolgens de 
strandwachten. Planning begin 2013 operationeel. 

� Aanvullen gebruikte middelen na gebruik/inzet. 
� Geef anderen een kans bij alarmeringen. 

6. Vragen/discussie 
7. Indeling/planning 

� Zie hiervoor het actuele rooster op het ledengedeelte van de website. 
o Inlog ERB en ERB. 

 
 
Besproken punten: 

• Aantal alarmploegleden maximaal gesteld op 30 personen. Minimum aantal ook 
vaststellen (bijvoorbeeld 20 personen). Let op: Bij inzet ERB/KNRM ook deel ERB-
alarmploeg naar KNRM. Bekijken takenpakket voor eventuele uitbreiding naar meer 
algemeen gekwalificeerde leden (mogelijk zonder aanwijzing als chauffeur). 

• ERB-standpunt met betrekking tot omgang met alcohol/drugs is 0% voor en tijdens 
ERB-activiteiten. Bij eventuele tekort leden hierdoor dan meldkamer melden dat wij 
niet kunnen uitrukken. 

• Aanvullende ideeën voor opleiding: bezoek meldkamer NHN, bezoek 
Kustwachtcentrum en training nieuwe terreinauto krijgt eind 2012/begin 2013 een 
start. 

• Tijdens bewakingstijden zal bij alarmering voor ‘drenkeling’ direct de alarmploeg 
gealarmeerd worden. Zoals eerder gemeld blijft het een gezamenlijke alarmering met 
de KNRM. 

• Verzoek om correct en adequaat statussen door te geven, dit wordt nog wel eens 
vergeten. Probeer dit je eigen te maken. 

• Er komt een locator in de terreinauto, dit ter informatie voor de meldkamer NHN. 
• Uit de evaluatie van de grootschalige hulpverlening van 14 juli zijn een aantal punten 

gekomen welke de ERB (al dan niet gezamenlijk met de KNRM) moet oppakken. 
Hierover wordt nog geïnformeerd. 

• Tijdens de bijeenkomst is een discussie over herkenbaarheid en leidinggeven op de 
plaats incident. RedNed is met een ‘hesjeslijn’ bezig. 


