
Jaarverslag Varend Redden commissie 2019 
 
De Varend Redden commissie bestaat in 2019 uit Vincent Tigchelaar (Voorzitter, evenementen), 
Marvin Tigchelaar (Postcommandant, evenementen), Sander Brugmans (Coördinator NRV, 
contactpersoon RVR), Tim Muller (onderhoud), Lars Schoen en Patrick Pit. 
 
Wegens gewijzigde woon- en werkomstandigheden heeft Sander zijn taken binnen de Varend 
Redden commissie moeten neerleggen. Halverwege het jaar zijn de Varend Redden activiteiten van 
Notwin tegen het licht gehouden en zijn tevens de taken van de commissieleden besproken en 
herzien.  
 
We zijn het jaar 2019 gestart met de huisvestingskwestie uit 2018 nog boven ons hoofd. Vanuit het 
bestuur zijn met name Vincent Tigchelaar en Patrick Pit hier intensief mee bezig geweest. Dit heeft 
absoluut een effect gehad op de Varend Redden commissie. Door deze kwestie is bijvoorbeeld de 
opzet van een nieuwe opleidingsstructuur voor jeugd- en strandploeg en het compleet maken van 
Reddingsboot Rolf in 2018 op een laag pitje komen te staan. Dit heeft ook zijn effect gehad op 2019. 
Gelukkig is eind februari 2019, door uitspraak van de rechter, bekend geworden dat uit uitzetting 
onwettig was.  
 
Terugkomend vraagstuk is de rol van Notwin binnen de Nationale Reddingsvloot. Wegens een aantal 
praktische en organisatorische uitdagingen en grote veranderingen binnen de Nationale 
Reddingsvloot was het de vraag of Notwin deze landelijke taak nog wel wil blijven uitvoeren.  
 
De activiteiten gerelateerd aan de alarmploeg leggen in steeds grotere mate beslag op de kostbare 
uren van ons kader. Met name de opleiding/geoefendheid, materiaal en organisatie vragen een hoop 
tijd. Dit wordt voornamelijk opgepakt door de Plaats vervangend schippers (Vincent Tigchelaar, 
Marvin Tigchelaar, Jeroen Meintjens, Anneloes Vogelpoel, Lars Schoen en Vincent Boon). De grote 
overlap met de commissieleden zorgt voor een dubbele belasting. 
 
Wegens gebrek aan kader was het eind 2018 en in 2019 niet langer mogelijk de jeugdopleiding in de 
oorspronkelijke vorm door te zetten. De Varend Redden leden die hier geschikt voor zouden zijn 
dienen zelf op hun eigen niveau ook geoefend te blijven. Deze combinatie is voor de meesten niet te 
maken. Dit probleem trad al op in 2018. Toen is de her organisatie van de jeugdopleiding uitgesteld 
wegens de onzekerheid door de huisvestingskwestie. 
 
De organisatie van de postdiensten lag in 2019 bij Sander. De fysieke afstand maakt het moeilijk om 
hier op een effectieve manier invulling aan te geven. De organisatie van de postdiensten vraagt een 
actieve rol en positie binnen de Varend Redden ploeg. 
 
 
Algemeen 
Op de achtergrond zijn in 2019 veel ondersteunende zaken opgepakt en verbeterd. 
 
Afgelopen jaar is de stap gezet om het beheer en onderhoud van de steeds groter wordende 
inventaris beter te organiseren. Jeroen en Vincent hebben nagenoeg al het SAR materiaal dat 
onderhevig is aan keuring en onderhoud verwerkt in een daarvoor opgezette database. Dit maakt het 
overzichtelijker welk overlevingspak bij welke opstapper hoort, wanneer het gekeurd is, vervangen 
moet worden, welke reddingsvest daarbij hoort met opnieuw de daarbij behorende keuringen etc.  
Vervolgens is de database uitgebreid met alle overige inventaris: Pagers, zaklampen, AED’s, CO/O2 
melders, helmen, NRV pakken, reddingsvesten, communicatieapparatuur enz. Een groot deel van de 
Varend Redden inventaris is reeds opgenomen. Dit heeft een hoop tijd gekost maar zal uiteindelijk 
een hoop tijd besparen. 



 
De verbetering van de PBM’s voor de opstappers is doorgezet. De helmen zijn voorzien van nieuwe 
luchtkamers waardoor ze beter te gebruiken zijn. Alle alarmploegleden zijn voorzien van een 
persoonlijke zaklamp in het pak en ook de strandploeg heeft nu algemene zaklampen tot hun 
beschikking. Dit draagt bij aan de veiligheid in de nachtelijke uren. 
 
Als Varend Redden afdeling moeten we ook digitaal met onze tijd mee. De reddingspost is voorzien 
van een nieuw telefoonnummer dat via internet werkt. Dit nummer wordt automatisch ook 
doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van verschillende leden. Zo kunnen ook de telefonische 
hulpvragen van watersporters 24/7 beantwoord worden. Hier is in 2019 al veelvuldig gebruik van 
gemaakt. 
Het nieuwe telefoonsysteem biedt ook de mogelijkheid om met een nieuw systeem vanaf de 
reddingspost de poort van de Grashaven te openen. Dit lijken kleine details maar zijn een wereld van 
verschil voor de processen van de alarmploeg. 
 
Ook het alarmsysteem van de reddingspost is vernieuwd. Ieder lid met sleutels van de reddingspost 
heeft nu een persoonlijke tag/code om het alarm te bedienen. Dit maakt het mogelijk om zones in te 
stellen en om leden die de vereniging verlaten uit het systeem te halen. 
 
In het derde kwartaal van 2019 is een proef gestart om alle data van de Varend Redden commissie 
centraal op te slaan. De administratie, draaiboeken, beleidsstukken, presentaties, verslagen enz. zijn 
vanaf een centrale locatie beschikbaar. Dit zorgt voor een veiligere en efficiëntere manier van al het 
werk dat we digitaal verzetten. Vooralsnog bevalt dit goed en zal de test in 2020 worden doorgezet. 
 
Het functioneren van een alarmploeg draait vooral op de tomeloze inzet van de ploeg. Zij kunnen 
echter hun werk alleen goed doen wanneer op de achtergrond alle processen soepel verlopen. Eén 
van de grote frustraties met betrekking tot continuïteit lag op het gebied van onderhoud aan 
overlevingspakken. Wanneer een overlevingspak ter reparatie moest kon dit betekenen dat een 
opstapper het pak soms wel 4 maanden kwijt was. Er is op reparatiegebied een samenwerking 
opgezet met Viking waardoor dit traject is weten terug te brengen naar 1 tot 1,5 week. De opstapper 
kan nu zelfstandig het proces van reparatie inzetten en organiseren. Dit neemt weer een taak weg bij 
het kader. 
 
Op het gebied van overlevingspakken is er meer te doen geweest in 2019. Wij hadden als 
reddingsbrigade niet meer het recht om de pakken aan te schaffen die door de alarmploeg worden 
gedragen. Dit werd een alleenrecht van de KNRM. Dankzij goede contacten met de KNRM is er 
geregeld dat deze vervelende gang van zaken is teruggedraaid waardoor we voor een aantal 
opstappers toch weer nieuw materiaal hebben kunnen aanschaffen. 
Tegelijkertijd is Reddingsbrigade Nederland bezig met de ontwikkeling van een nieuwe 
overlevingspak. Vanuit Hoorn hebben we hier nuttige input voor kunnen leveren. Het is de 
verwachting dat dit pak op den duur de huidige serie pakken van de alarmploeg en strandploeg gaat 
vervangen. Hiermee is leverantie gewaarborgd. Na verwachting zullen we halverwege 2020 de eerste 
nieuwe pakken gaan aanschaffen. 
 
Met gemeente Hoorn zijn gesprekken gevoerd over het samenvoegen een aanpassen van de huidige 
Dienstverleningsovereenkomsten tussen Notwin en de gemeente. Dit traject is eind 2019 afgerond 
met een handtekening onder het nieuwe DVO waarmee we in de toekomst weer goed uit de voeten 
kunnen. 
 
 
 
 



Nationale Reddingsvloot 
Voorheen vielen alle eenheden van de NRV onder de organisatie en aansturing van Reddingsbrigade 
Nederland. In 2018 is de NRV opgeknipt en onderverdeeld bij de Veiligheidsregio’s. Het was de 
verwachting dat dit in 2019 zou worden geformaliseerd. Dit is echter niet gebeurd. Op dit moment 
vallen de eenheden van Hoorn, Stede Broec, Heerhugowaard en Den-Helder onder Veiligheidsregio 
NHN. In de praktijk is er geen aansluiting en “dobberen we maar wat rond”. Binnen de regionale 
samenwerking (RVR) staat de NRV taak niet meer op de agenda. Reddingsbrigade Nederland verwijst 
ook steeds vaker naar de Veiligheidsregio. Organisatorisch komt de nieuwe opzet van de NRV in 2019 
niet van de grond.  
 
Reddingsbrigade Stede Broec heeft het op zich genomen in 2019 een aantal overleggen te 
organiseren met de betrokken NRV brigades om te bepalen welke samenwerkingsvormen wij 
regionaal kunnen opzetten rondom de NRV taak en hoe we activiteiten rond deze taak in leven 
kunnen houden. Erik Leek is gevraagd om de taak van Coördinator NRV van Sander over te nemen, 
deel te nemen aan deze overleggen, de invulling en uitvoering van de NRV taak binnen de regio te 
bespreken en hier opnieuw handen en voeten aan te geven. Hiermee zal Erik tevens toetreden tot de 
Varend Redden commissie. 
 
Op dit moment hebben we als brigade geen vaste alarmploeg voor de NRV taak. Bij eventueel 
(voor)alarm wordt er op dat moment bekeken welke ploeg er wordt gevormd. Een groot gedeelte 
van de ploeg voldoet niet aan de benodigde diplomaeisen zoals gesteld voor de NRV taak maar zijn 
echter ruim voldoende opgeleid om deze taak uit te voeren. Ook praktische zaken blijven een 
uitdaging. Zo hebben we als vereniging geen voertuig en zal er een voertuig van een lid gebruikt 
moeten worden om het NRV vaartuig over de weg te vervoeren.  
 
Reddingsboot Harmen is het NRV vaartuig van Hoorn. Gedurende het seizoen wordt de Harmen 
ingezet voor opleiding en evenementenbewaking.  
 
 
Hulpverlening 
2019 begon vroeg met een heftige inzet in februari 2019. Een zoekactie naar een suïcidaal persoon 
die vanaf het Visserseiland te water zou zijn gegaan. De hulpverlening werd groot opgeschaald met 
verschillende duikploegen van de brandweer, veel politie en ambulancepersoneel. Deze inzet was 
voor een aantal nieuwe opstappers, die koud uit de basislessen kwamen hun eerste échte alarmering 
waarbij de pieper ging en ze in de praktijk moesten brengen wat ze de maanden daarvoor hadden 
geleerd. Gelukkig hebben we de persoon, nog bij kennis, weten te vinden en kunnen overdragen aan 
de ambulancedienst. 
 
Het jaar kenmerkte zich door een aantal van dit soort, toch wel, speciale inzetten. Een grote 
zoekactie tot diep in de nacht bij Venhuizen naar een vrouw die opeens verdwenen was terwijl al 
haar spullen en auto nog aan de waterkant lagen (en later ergens in Zuid-Holland in een hotel bleek 
te zitten). 
 
Een klein bootje met motorstoring begin april. Vier opvarenden zonder voorbereiding, 
beschermende kleding enz. die we in het donker net voor een passerend Witte vloot schip hebben 
kunnen weghalen. 
 
Een medische evacuatie van een slachtoffer aan boord van een zeilboot. Persoon is in de stromende 
regen met brancard van boord gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst.  
 



Een zoekactie met de politie naar een verward persoon dat alleen de haven uitgevaren was op een 
klein roeibootje en schreeuwend zijn spullen overboord gooide. Deze man hebben we later 
aangetroffen op een zeilboot in een andere haven. 
 
Een omgeslagen zeilboot, welke wonderbaarlijk ook weer rechtop terug kwam, met 2 personen 
overboord. De twee drenkelingen zijn gered door de Hayo, binnenboord gehaald en afgeleverd bij de 
reddingspost. 
 
Een persoon die, tegen alle waarschuwingen in, met slecht weer en slecht materiaal de haven 
verlaat. Later die avond is hij vastgelopen en moeten we hem en zijn vaartuig, dat in zeer slechte 
staat verkeerd, van de dijk zien af te houden en veilig naar een haven te brengen. Van de eigenaar 
ontbreekt later ieder spoor. De zeilboot ligt er nog, achtergelaten in de haven. 
 
Het jaar wordt afgesloten met een hevige brand in restaurant Volt/De Baai in Marina Kaap Hoorn. 
Hierbij assisteert de Hayo de Brandweer. Vanaf de boot zijn wij instaat delen van het restaurant te 
blussen waar de Brandweer vanaf de kant niet bij kan.  
 
Opvallend verschil met 2018 is de sterke mindering in hulpverlening aan vaartuigen in problemen 
door waterplanten. Waar we in 2018 een piek hadden met ca. 70 inzetten zijn we met 51 inzetten in 
2019 weer terug op het oude gemiddelde. Problemen door waterplanten hebben in 2019 nauwelijks 
een rol gespeeld in onze inzetten. 
 
 
Alarmploeg 
De grote aanwas van nieuwe opstappers eind 2018 was zeer wenselijk maar zorgt er daarmee tevens 
voor dat de gemiddelde kennis, kunde en ervaring in de ploeg enorm daalt. In 2019 is groot ingezet 
op opleiding en oefenavonden om zo snel mogelijk de kennis en kunde van de gehele alarmploeg te 
laten groeien.  
 
Met 45, in thema’s georganiseerde, wekelijkse oefenavonden en totaal bijna 90 oefenmomenten is 
er een enorme stap gemaakt in 2019.  
 
De druk op de leden van de alarmploeg lijkt, gevoelsmatig, iets te zijn afgenomen. Doordeweeks 
overdag lijkt de beschikbaarheid van de alarmploeg groter te zijn dan het voorgaande jaar. We 
hebben iedere alarmering kunnen beantwoorden. Toch blijven we op zoek naar nieuwe opstappers 
om in de dagsituatie de ploeg te komen versterken. 
 
 
Jeugd- en Strandploeg 
Begin 2019 is de opleidingsstructuur van de jeugd- en strandploeg leden herzien. Door een te kort 
aan instructiekader moest de opzet van eerdere jaren worden aangepast. 
 
Grootste wijziging is dat er niet langer iedere vrijdag instructie wordt gegeven tijdens de 
oefenavonden. De instructie vindt in de nieuwe opzet plaats op iedere tweede zondag van de maand 
van 09:00 tot 13:00 uur. 
 
De nieuwe opzet zorgt ervoor dat er veel meer tijd beschikbaar is voor instructie, relatief minder tijd 
verloren gaat aan opstart, klaarmaken en opruimen van materiaal enz. 
 
Op de vrijdag dient de, op zondag aangedragen stof, zelfstandig te worden geoefend. Dit vraagt meer 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leden. De nieuwe opzet wordt door de meeste leden 



als zeer positief ontvangen. De zondagen zijn efficiënt en bieden extra tijd om een verdiepingsslag te 
maken die op de vrijdag in de oude opzet niet mogelijk was. 
 
Toch zijn er nog voldoende zaken voor verbetering vatbaar. Op de achtergrond loopt de organisatie 
van de zondaglessen nog niet zoals zou moeten en is het nodig dat er vanuit de commissie nog 
stappen worden gezet om het zelfstandig oefenen door de ploeg op de vrijdagen te ondersteunen. 
 
 
Evenementen 
2019 was een jaar waarin alle standaard evenementen de revue weer passeerden. Nieuw was het 
tweedaagse Ironman evenement. De opzet van Ironman was niet heel anders dan de andere grote 
zwemwedstrijden die we bewaken. De moeilijkheid zat in de afstemming met de organisatie in 
Maastricht. Voor 2020 staat er opnieuw een Ironman evenement op de planning. De editie van 2020 
zal een stuk groter worden dan die van 2019. 
 
Opvallend ten opzichte van andere jaren was de moeizame afstemming tussen 
evenementenorganisaties en gemeente Hoorn op gebied van veiligheidsplannen en vergunningen. 
Als Reddingsbrigades zitten we daar ongewild steeds tussenin. De gemeente verwacht een uitgebreid 
veiligheidsplan van een organisatie, de organisatie verwacht/vraagt van Notwin input (een volledig 
uitgewerkt veiligheidsplan). Gemeente Hoorn geeft geen vergunning voor een evenement wanneer 
niet aan de eisen van een veiligheidsplan wordt voldaan. Gemeente Hoorn kan echter niet aangeven 
wát de eisen aan een Veiligheidsplan zijn. Deze afstemmingen en werkzaamheden kosten veel tijd 
voorafgaand aan de evenementen.  
 
De uitvoering van de evenementenbewaking is ook in 2019 weer een belangrijke taak van Notwin 
geweest en wordt altijd als een gezellige activiteit gezien. Ook in 2019 is er weer veelvuldig gebruik 
gemaakt van collega brigades uit de regio. Het is de verwachting dat dit in de toekomst zal 
toenemen. 
 
 
 
 
We kunnen als Varend Redden commissie terugkijken op een druk en succesvol jaar. Alle leden die 
zich hebben ingezet om ook dit jaar weer tot een succes te maken worden hierbij hartelijk bedankt 
voor hun inzet! 
 
Namens de Varend Redden commissie, 
 
 
Vincent Tigchelaar 
 
 
 


