
Strandwachtbespreking 2017

Maandag 8 mei 2017



Agenda



Agenda

•Mededelingen
•Roosters (weekend en week)
•Dagelijkse gang van zaken
•Aandachtspunten
•Protocollen, procedures en werkafspraken
•PR & Communicatie
•Materiaal
•Opleiden
• Trainen & Oefenen



Mededelingen



Mededelingen

•Welkom
•Afmeldingen

‐ Danny Kemps, Rick van Vemde, Wendy van Duin, Jasper Corts, 
Linda IJssennagger, Jeroen Visser, Sven Wijker, Ilona Kriele, 
Robert van der Heide, Nathalie Haans, Jill Lute, Dick van Thiel, 
Nick Schellinger, Stephen Zwenger, Engel Wijker en Menno de 
Boer



Mededelingen

•Respectvol met elkaar omgaan
- Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt

. Natuurlijk de strandgasten (klanten) warm ontvangen

. Dit geldt ook voor familie, partners, vrienden en kennissen

- Spreek elkaar erop aan als dat niet gedaan wordt
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid



Mededelingen

•Bestuurssamenstelling
- Voorzitter, Edwin Buis
- Secretaris, Jasper Corts
- Penningmeester, Harrie de Goede
- Operationele Zaken, Ron Zentveld
- Materiaal, Dirk Sander
- Opleiden, Annika de Boer
- Trainen & Oefenen, Jeroen Brouwer
- PR & Communicatie, Daphne Dekker



Mededelingen

•Vertrouwenspersonen
- Edwin Buis
- Inge Krab



Mededelingen

•Wees bereikbaar: Zorg dat je gegevens bekend zijn!
- Mobiel telefoonnummer
- E-mailadres

Doorgeven via:
info@reddingsbrigade.info

mailto:info@reddingsbrigade.info


Strandwachtroosters



Strandwachtroosters

•Actuele rooster op ledenpagina
‐ Inlog: ERB en ERB

•Meerdere keren in verschillende kolommen
•Onderling (gelijkwaardig) ruilen

‐ Gebruik hiervoor de functiematrix

• Eerste kolom contact onderhouden



Strandwachtroosters



Strandwachtroosters



Dagelijkse gang van zaken



Dagelijkse gang van zaken

•8.30/8.45 uur Vertrek bij ERB-loods (overleg)
•9.00 uur Aanwezig op strand, strandpost 

gereedmaken/materiaal klaarzetten
•10.00 uur Operationeel en koffie/thee
•12.30 uur Lunch (zelf meenemen/organiseren)
•15.00 uur Koffie/thee
•17.00 uur Materiaal opruimen
•18.00 uur Afsluitend strandpost
•18.15/18.30 uur Retour bij ERB-loods



Dagelijkse gang van zaken

•Werfafzetting
‐ Enkel niet bij stormweer / zeer slechte weersomstandigheden
‐ Blokkade doorgang Werf melden via KNRM (Werner/Martijn)

•Afzetten ‘ERB-strand’ met beachflags
•Houdt de koelkast schoon en opgeruimd
•Kleedkamers

‐ Natte / vochtige kleding meenemen



Dagelijkse gang van zaken

•Natte ruimte
‐ Gereedhangen van ERB-spullen (wetsuits, pakken en vesten)
‐ Privéspullen scheiden van ERB-spullen

•Bergingen
‐ Gereedschappen opruimen
‐ Spullen die er niet horen opruimen en/of mee naar loods



Dagelijkse gang van zaken

• Trekkerhok
‐ Touwwerk dagelijks opschieten
‐ Surf-/Rescueboards in rek
‐ Privéspullen rechts, ERB-spullen links en achteraan

•Brandstofhok
‐ Haal hier dagelijks de bezem door
‐ Jerrycans, brandstoftanks en trechters zandvrij (!)



Dagelijkse gang van zaken

•Dagelijks waterscooter én vaartuig stand-by
•Rode en gele vlaggen
•Preventie  intensiever en ook Egmond Binnen

‐ Looppatrouille
‐ Vaarpatrouille
‐ Rijdende patrouille

•Repressie
‐ Inzet juiste mensen en middelen

• Toon leiderschap



Aandachtspunten



Aandachtspunten

•Paviljoen de Tropen Paviljoen Noordhoek
•Kiteschool Juicy
• Telefoon in EGM110

‐ Aanvraag ambu via EGM110 en doorgeven aan strandpost

•Wees bekend met uitvraagprocedure meldkamer
‐ Heb begrip voor de centralist

•Ondersteuning door Willem Verbeek
•Muienboei / Preventie en voorlichting
•Muienlampen en beslissingsondersteuning vlaggen



Aandachtspunten

•Geactualiseerde seizoeninformatie beschikbaar
‐ Nabij telefoon op strandpost (telefoonklapper)
‐ In terreinvoertuig (EGM110), in bovenvak bestuurder

•RHR
‐ Alle hulpverleningen registreren
‐ Zo volledig mogelijk registreren
‐ Hulpverlening en dagjournaals enkel afsluiten door Senior 

Lifeguard controle op volledigheid
‐ Gebruik de test-module voor Opleiden, Trainen en Oefenen



Aandachtspunten

•Operationeel contact Gemeente Bergen
‐ Via bestuurslid Operationeel

•Contact Handhaving Gemeente Bergen
‐ Door strandwacht, bestuurslid Operationeel informeren
‐ Let op: bij problemen/discussie verwijzen naar bestuur

•Contact Politie
‐ Door strandwacht, bestuurslid Operationeel informeren
‐ Let op: bij problemen/discussie verwijzen naar bestuur

• Externe communicatie (pers/media)
‐ Door bestuurslid PR & Communicatie



Protocollen, procedures en

werkafspraken



Protocollen, procedures en

werkafspraken

•Check de strandwachtmap!
• Interne afspraken

‐ Statuten
‐ Huishoudelijk reglement

• Landelijke afspraken
‐ Samenwerking met Kustwacht
‐ Werkafspraak vermissingen met Politie



Protocollen, procedures en

werkafspraken

•Check de strandwachtmap!
•Regionale afspraken

‐ Radioprocedure AC/CPA
‐ Incidenten stranden NHN
‐ Samenwerking Ambulancedienst
‐ Samenwerking MMT (traumahelikopter)
‐ Samenwerking Brandweer
‐ Samenwerking Politie
‐ Samenwerking PWN



Protocollen, procedures en

werkafspraken

•Check de strandwachtmap!
• Interne protocollen, procedures en afspraken

‐ Melding en afhandeling grote(re) incidenten
‐ Afspraken gebruik AED
‐ Afspraken gebruik zuurstof
‐ Behandeling pietermansteek
‐ Gebruik tractor
‐ Werkwijze kadavers, zeehonden, bruinvissen en vogels



Protocollen, procedures en

werkafspraken

•Check de strandwachtmap!
•Nieuw toegevoegd:

‐ Muienboei
‐ Preventie en voorlichting
‐ Muienlampen
‐ Beslissingsondersteuning gele/rode vlag



PR & Communicatie



PR & Communicatie

•Bestuursverantwoording door Daphne Dekker
•Promoot de ERB via eigen Social Media

‐ Wees ambassadeur
‐ Geen hulpverleningen / incidenten
‐ Denk aan privacy (zowel intern en extern)
‐ Let op foto’s (herkenbaarheid, kinderen, badkleding)
‐ Spreek niet ‘namens de ERB’
‐ Geen niet-publieke of vertrouwelijke informatie

•Officiële woordvoering via PR (Daphne)



PR & Communicatie

•Kledinglijn
‐ Aspiranten in het wit
‐ Polo en broek voor strandwachten
‐ Wees zuinig op de kleding
• Merken
• Meenemen
• Wassen



PR & Communicatie

• Leuke inzet gedaan?
‐ Probeer bij iedere inzet, waar mogelijk en op gepaste wijze 

info met bij voorkeur inclusief foto te sturen naar Daphne

•Dagelijkse zaken?
‐ Mocht je iets leuks, interessants  of unieks meemaken op de 

strandpost (zoals zeehond, leuk bezoek, hittegolf, 
kwallenplaag en dergelijke)  dan graag info en bij voorkeur 
inclusief foto sturen naar Daphne



Materiaal



Materiaal

•Nieuwe reddingsvesten
•Nieuwe buitenboordmotor EGM129
•Nieuwe RIB (RNR430)

‐ EGM119

•Nieuwe waterscooter (Seadoo GTI155)
‐ EGM117
‐ EGM127



Materiaal

•Roepnummers
‐ EGM110  Terreinvoertuig
‐ EGM120  Trekker
‐ EGM018  Reddingsvlet
‐ EGM119  RNR430 (nieuw, was EGM139)
‐ EGM129  Rescue III
‐ EGM117 Waterscooter (nieuw)
‐ EGM127 Waterscooter (was EGM159)
‐ EGM112-133  Losse portofoons



Materiaal

•Nieuwe jerrycans en brandstofpomp
•Werkzaamheden schilderwerk en rolluiken

‐ Medio juni, door gemeente / aannemer



Materiaal

•Controle
‐ Dagelijkse door strandwacht

•Onderhoud
‐ Dagelijks onderhoud door strandwacht (kleinschalig)
‐ Wekelijks en periodiek onderhoud door OC

•Defecten direct melden via oc@reddingsbrigade.info
•Defect (klein) materiaal in mand in de loods
• Zorg ervoor dat de volgende strandwacht(en) op de 

hoogte wordt gebracht

mailto:oc@reddingsbrigade.info


Materiaal

•Muienboei
‐ Testfase!

‐ Werkwijze wordt indien
nodig aangepast

•Op-/aanmerkingen
in strandwachtmap
‐ Contact Hessel of Beau



Materiaal

•Preventie / voorlichting
‐ Testfase!

‐ Werkwijze wordt indien
nodig aangepast

•Op-/aanmerkingen
in strandwachtmap
‐ Contact Hessel of Beau



Adviseur Willem Verbeek

Muienlampen & 

Beslissingshulp gele en rode vlag

Willem Verbeek





Muilampen

• Zijn opgebouwd uit 2 LED lampen, een schakelaar en 
een accu.
•Kunnen 8 uur aan staan.
•Plaatsing bij de mui op het strand waar het gaat 

stromen.
•Bij stroming AAN zetten, anders UIT.



•Voorbereiding en ontwikkeling vanaf december 2016
• Functioneel uitgetest in maart met ERB en KNRM
• Technisch verder uitgetest in april/mei
•Het is een experiment

‐ Operationeel (100% inzetbaar) (ERB/WV)
‐ Technisch (98% beschikbaar) (WV)
‐ Effectief: 
• Voorlichting (ERB)
• Klant terugkoppeling (ERB/WV)



• Fasering:
‐ 1e gebruik i.s.m. muiboei
• Evaluatie eind juni

‐ 2e gebruik los bij willekeurige mui.
• Evaluatie eind juli

‐ Eind evaluatie 
• Half augustus: wel of geen muilampen.





Vlaggebruik

•Wanneer rode of gele vlag
•Beslissings ondersteunend
•Gebaseerd op waarnemingen 2015-2016
•Vlag hijsen is 1 vlag strijken is 2.







Q12

IJgeul









Wordt verwacht



Mui inventarisatie

Mui
inventarisatie 

op strand

Muien in kaart 
brengen 

Muien app
Muisoort en 
voorspelling

Terugkoppeling 
app en kaart

ERB

www.muien.nl



Thema avond muien

• Even voorstellen
•Basisvormen (6)
•Combinaties
•Muistroom herkenning
•Cases
•Muimanagement
•Afsluiting



Betreffende muienlampen

Vragen?



Opleiden



Opleidingen zomer

Annika de Boer



Welke opleidingen

• Intro 1 (voorheen de BES 1)
• Intro 2 (voorheen de BES 2)
• Junior lifeguard 1
• Junior lifeguard 2
• Lifeguard 1
• Lifeguard 2
• Lifeguard

‐ Chauffeur / Schipper

• Senior Lifeguard



Intro 1

•Aspiranten. 
‐ 1e jaars op strand.
‐ Hebben een wit shirt aan.

•Worden opstapper vlet.

•Communicatie.

• Strand specifieke zaken.



Intro 2 

•Hebben een geel shirt aan.
‐ Zijn dan in bezit van een EBHO diploma.
‐ Zonder EHBO hebben ze nog een wit shirt.

•Worden schipper vlet of opstapper snelle boot.

•Communicatie.

• Strand specifieke zaken.



Junior lifeguard 1

•Geen examen aan het einde van het strandseizoen.

•3 strandwachtdagen.

•Worden opgeleid in de uitvoerende strandwacht.

•Worden opstapper snelle polyesterboot.

•Prestatiedossier.



Junior lifeguard 2

•Doen examen.

•3 strandwacht dagen.

•Worden opgeleid in de uitvoerende strandwacht.

•Worden schipper snelle rubberboot.

•Prestatie dossier



Lifeguard 1

•Doen geen examen aan het einde strandseizoen.

•4 strandwacht dagen.

•Worden opgeleid in de leidinggevende strandwacht.

•Kunnen met 18 jaar operator/crew waterscooter 
worden.

•Prestatiedossier



Lifeguard 2

•Doen examen.

•5 strandwacht dagen.

•Worden opgeleid als leidinggevende strandwacht.

•Kunnen operator/crew waterscooter worden.

•Prestatiedossier.



Prestatiedossier junior / lifeguard

•De planning
•De theorie en praktijk eisen
•Opdrachten
•Aanwezigheid registratie op strandwacht 
•Afteken opdrachten

•Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor hun dossier



Belangrijke data

•4 mei start zomer opleiding
•20 mei kennismakingsochtend aspiranten en 1e jaars
•1 juni eerste strandtraining
•11 juli verplicht grote oefening
•13 juli examen Intro varen
•27 juli proefexamen
•7 september examen



Wat verwachten wij van jullie?

•Begeleiding op de strandwacht dagen.

•De kandidaat de “rol” te laten doen waarin ze worden 
opgeleid.

•Daar ook feedback op krijgen.



Aftekenen 

•De opdrachten worden afgetekend door de 
instructeurs.
‐ Linda, Wendy, Menno, Iris, Mario, Arianne en Annika.

•De aanwezigheid/actie kunnen worden afgetekend 
door de senior lifeguards.
‐ Actie als de kandidaat de rol heeft vervuld waarin ze worden 

opgeleid.



Betreffende Opleiden

Vragen?



Trainen & Oefenen



Trainen & Oefenen

Jeroen Brouwer



OTO oefenen

Wat is nieuw dit jaar bij het varen?
Wanneer zijn de gezamenlijke oefeningen?

Beachbikes en Rescueboards



Wat is nieuw bij het varen?

•2 blokken
‐ 1 waterscooter

‐ 2 maal trainen

‐ 1 boten
‐ 1 maal trainen

• Schipper of opstapper?



Wanneer zijn de gezamenlijke 

oefeningen?

•13 juni 
•11 juli
•22 augustus
•Dit zijn ook multidisciplinaire oefeningen?
•Heb je ideeën meld je bij mij!



Beachbikes en rescueboards

•Hoe en wanneer te gebruiken?



Betreffende Trainen & Oefenen

Vragen?



Afsluiting



Afsluiting

Neem initiatief

Wees voorbereid

Motiveer



Bedankt voor de aandacht!


