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REDDINGSBRIGADENOTWIN
NOTWIN betekent: ‘Vriend in Nood`. Reddingsbrigade Notwin is opgericht in
1973 en is aangesloten bij de bond Reddingsbrigade Nederland.
Notwin heeft 4 kerntaken.
ZWEMVAARDIGHEID- EN CONDITIETRAINING

3 GRATIS PROEFLESSEN!

Het is belangrijk dat kinderen na het halen van een zwemdiploma blijven zwemmen.
Wij geven gevarieerde zwemlessen in kleine groepen.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs, op zaterdagmorgen vanaf 09.00 uur in zwembad De Waterhoorn. Per leeftijdsgroep wordt 45 minuten gezwommen. De lessen zijn voor kinderen en volwassenen (kinderen en ouders kunnen
tegelijk zwemmen). Elk jaar kun je een nieuw brevet of diploma halen. Lid kun je worden vanaf 6 jaar met diploma A en B. Maak gebruik van 3 gratis lessen!
Op zondagavond om 19.00 uur geeft Notwin 1 uur conditietraining in Zwembad De
Waterhoorn. Leden van 13 jaar en ouder zijn welkom. Er wordt op verschillende niveaus getraind.
HULPVERLENING OP HET MARKERMEER
Reddingsbrigade Notwin wordt gealarmeerd voor hulpverlening aan watersporters
op het Markermeer. In de weekenden tijdens het watersportseizoen is de reddingpost op het Visserseiland geopend. Er wordt getraind en de vrijwilligers van de
alarmploeg van Notwin varen patrouilles op het water rondom Hoorn. Tijdens
deze patrouilles worden de meeste hulpverleningsacties gedaan. Daarbij vaart
Notwin ook uit op noodoproepen via de marifoon.
NATIONALE REDDINGSVLOOT
Notwin maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Bij overstromingsrampen kan de brigade worden ingezet in het rampgebied voor evacuatie en hulpverlening. 365 dagen per jaar staan onze vrijwilligers klaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur. Naast landelijke oefeningen
trainen wordt wekelijks getraind.
EVENEMENTENBEWAKING
Reddingsbrigade Notwin zorgt voor de veiligheid van evenementen in en
rondom Hoorn. Daarbij worden de reddingsboten Harmen, Rolf en Padde gebruikt. Op verzoek van collega brigades of anderen worden ook evenementen in
het land bewaakt.
MEER INFORMATIE: Kijk op onze website www.notwin.nl. Mail voor informatie
naar info@notwin.nl en voor zwemlessen naar tc@notwin.nl of bel 06-29249558
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REDACTIE
Yoghurtbroek.
Zomer in Nederland. De
zon scheen volop, de
temperatuur lag boven de
25 graden. De dresscode
voor die zomerdag was
zwemkleding.
Alleen voor de supermarkt
– je moet tenslotte ook iets
eten op een mooie dagtrok ik nog even een zomerjurk aan, maar dat was eigenlijk al te warm.
Onderweg naar de supermarkt kreeg ik een soort
cultuurshock. Bij de modezaak werd een rek met najaarskleding naar binnen
gereden. De najaarskleuren
en dikke stoffen, die er zeer
behaaglijk uit zullen zien als

de temperatuur onder de 10
graden zakt, bekeek ik alsof
het buitenaardse wezens
waren. Nieuwe outfits voor
het naseizoen, pffft, ik wilde
er nog even niet aan denken.
Maar geprikkeld door de
dikke warme grijze jas van
joggingstof die vooraan het
rek hing, moest ik toch aan
het naseizoen denken.
Over twee weken zou het
zwemseizoen van Notwin al
starten. In gedachten zag ik
de Notwinners in hun
‘zwemkleding’.
Bij
het
onderdeel
‘Zwemmen met kleding
aan’ lijkt niemand zich iets
van het modebeeld aan te
trekken.

Lopen de modellen er op
de catwalk in Parijs soms
bijzonder bij. Kijk dan ook
maar eens in het zwembad.
Dat is ook best bijzonder.
De modieuze najaarskleuren op het rek van de modezaak kom je er niet tegen. Nieuw, of oud (of
noem het ‘vintage’, dat
klinkt lekker hip), het kan
allemaal. Je ziet de raarste
combinaties. Qua kleuren
en stoffen? Alles kan en
wordt gemixt. Ik vind het
heerlijk om te zien.
Mensen die in het dagelijks
leven nooit een jurk aan
hebben, lopen nu in jurken.
Jurken worden rokken. Ik
zag zelfs een zwembroek

.................................

Organisatietalent gezocht
De PR commissie is op zoek naar versterking!
Door het jaar heen zijn er enkele evenementen waar wij als (sport)vereniging onszelf
kunnen promoten. Denk bijvoorbeeld aan een open dag van de Waterhoorn of de
Hoornse sportbeurs. Vaak kunnen we dan een stand bemannen, een demonstratie geven en bijvoorbeeld doorlopend klosgooien voor kinderen aanbieden. Animo voor de
(mid-)dag zelf is vaak wel aanwezig, maar bij het optrommelen van deze mensen, verzamelen van materiaal en opzetten van promotie - kortom de organisatie - komt er nog
wel eens te kort.
Om dergelijke evenementen op te pakken zoekt de PR commissie daarom naar een
proactief lid (of bekende van de vereniging) om hiermee aan de slag te gaan. Één of
twee evenementen per jaar zou al een grote aanwinst zijn. Bij interesse of verdiepende
vragen kunt u zich melden bij PR voorzitter Lars Schoen persoonlijk of via
pr@notwin.nl
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REDACTIE
om te dragen
bij het onderd
e
e
l
‘zwemmen met
kleding aan’ of
valt het onder
dagelijkse kleding en mag
het wel, mits
de stof niet
naadloos
op
de huid aanmet het uiterlijk van een
broekrok.
Een modeontwerper zou er
zo zijn inspiratie vandaan
kunnen halen!
De gekozen kleding is vooral functioneel, licht van gewicht en niet zozeer modieus. Toch zag je vorig jaar
voor het eerst een modeartikel verschijnen. Het was
de yoghurtbroek. “Wat
moeten wij met de yoghurtbroekenmode doen?” vragen de Notwin-instructeurs
zich af.
Valt de yoghurtbroek nog
onder trainingskleding en is
het daarom niet toegestaan

sluit?
“De yoghurtbroek bestaat
bijna 100 jaar. Niet bestemd voor het dagelijkse
leven en ook niet bestemd
voor het sporten maar voor
de training. De bekende
simpele grijze broeken zijn
uitgevonden om aan te
trekken tijdens het stretchen en warm lopen van de
spieren.
Traditioneel zijn de yoghurtbroeken vrij flodderig en los
en hebben een koord of
elastiek in de taille. Deze
praktische broeken werden
vroeger alleen gedragen
voor landsporten en later
ook thuis op de bank.

Tegenwoordig worden de
broeken modieuzer, minder
flodderig en er komen
steeds meer varianten in
het straatbeeld. In 2019 zijn
ze in allerlei verschillende
stijlen in verkrijgbaar tot
spijkerbroekstijl aan toe”.
Omdat kleine Googleonderzoekjes geen uitsluitsel geven, heb ik het aan
de TC gevraagd. Mag je in
je yoghurtbroek zwemmen
of mag het niet? Op blz. 11
bij zwembadzaken staat het
antwoord!
Ik wens jullie veel wetenswaardigheden en leesplezier in deze nieuwe Boei.
Pien
Ps. Op de eerste dag van
het nieuwe schooljaar rent
een vriendinnetje, toen 5
jaar, op mij af. Met een
grote blije lach en wiebelend op haar benen zei ze
trots: “Ik heb een nieuwe
yoghurtbroek”!
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VOOR ZITTER
Beste leden,
Terwijl ik dit schrijf bezitten de klanken van Outdoor stereo nog volop
mijn gehoorgangen.
Ik heb het idee dat deze
voorlopig ook nog geen
plaats maken voor serene
stilte. Nou zo erg als dat ik
het nu zeg is het niet hoor
want het was best gezellig
en de muziek die bij mij
goed in het gehoor lag
heeft het gewonnen van de,
ik vertaal het maar even
vrij, rampetamp muziek.
Prachtig mooi weer waarvan iedere bezoeker met
volle teugen kon genieten.
De avondploeg heeft de
beveiliging overgenomen
en zal tot een uur of één
morgenochtend in de weer
zijn.
Outdoor Stereo was het
laatste evenement in augustus en Hoorn zingt Hol-

lands -ook op hetzelfde
festivalterrein- is het eerste
evenement in september.
Morgen staan er weer 9
leden van onze varend redden groep dit evenement te
bewaken.
Dit zomerseizoen zijn er
veel evenementen in onze
mooie stad waaraan wij
deelnemen. Het is bewonderenswaardig hoeveel
vrijwilligers wij iedere keer
kunnen inzetten. Terwijl
veel van hen ook nog een
taak hebben in de SARPloeg.
We zijn weer van start gegaan met het nieuwe
zwemseizoen. Dat wil zeggen dat de ploegen opnieuw zijn ingedeeld en dat
er weer een verschuiving
van je oude vertrouwde
instructeur of -trice hebt
heeft plaats gevonden. Het
zal best nog wel even wen-

nen zijn zo aan het begin
van het seizoen maar ik
denk dat jullie, wanneer je
dit leest, alweer gewend
zijn.
Ik hoop natuurlijk dat het
weer een mooi seizoen
gaat worden waarbij de
meesten weer een stapje
hoger op de diploma en
brevetten ladder zullen
klimmen en natuurlijk wens
ik jullie daarbij heel veel
plezier. Ook ons instructiekader wens ik heel veel
plezier bij het overdragen
van de kennis die jullie allen al bezitten en waarvan
de leden met volle teugen
willen genieten.
Wij zien elkaar vast en zeker wel weer in het zwembad of op de Haai want
daar is het seizoen nog niet
voorbij.
Tot ziens. Jan Tigchelaar.

.................................

28/7 Hulp aan zwemmer tijdens Ter Rede van Hoorn. Het zeilschip op de achtergrond had
op 10/8 hulp nodig.
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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sporten bewegingsleider (niveau 3).
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit heet de beroepspraktijkvorming (bpv).
Studenten kunnen nu bij Reddingsbrigade Notwin
“stage” lopen voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
Informatie voor studenten staat o.a. op
www.stagemarkt.nl. Makkelijker is om even te bellen of
te mailen naar Notwin. Contactpersoon en praktijkbegeleider: Mw. A. Vogelpoel. E-mail: tc@notwin.nl Tel:
06-16672865
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PRCOMMISSIE
Finale avond Rabobank Clubkascampagne
Afgelopen periode hebben wij als Notwin weer
meegedaan met de Rabobank Clubkascampagne.
Iedereen die een rekening
heeft bij de Rabobank kan
ook lid worden van deze
bank. Deze leden hebben
vervolgens kunnen stemmen op clubs binnen hun
regio voor deze Clubkascampagne.
Na de stemperiode zou de
uitslag komen tijdens een
rijk aangeklede finale avond
in de Park Schouwburg.
Hans en ik zijn daar heen
gegaan om een toen nog
onbekend bedrag in ontvangst te mogen nemen.
Twee weken voor deze
spannende avond was ik al
even gebeld met de vraag
of wij onze club, naast nog
één andere, op het podium
wilden vertegenwoordigen
in
het
kader
van
“verenigingen in het zonnetje”.
Daar wist ik natuurlijk wel
raad mee! De avond ervoor
heb ik nog even Hans ingelicht, zodat ook hij niet verlegen het podium op zou
stappen.
Met succes, want we hebben toch mooi reclame gemaakt op het podium van

de schouwburg! En na een
kort interview, zeker 3 vragen, hadden we in ieder
geval al een bos bloemen
om mee te nemen en dan
zat de cheque nog in een
dichte envelop.
Uiteindelijk mochten we
dan na diverse optredens
en praatjes onze cheque
openmaken… €590,76!

Word dan nu alvast kosteen zorgeloos lid van de
Rabobank West-Friesland,
zodat je volgend jaar wel
kunt stemmen. Ik heb al
een gerucht op horen gaan
dat we het aantal stemmen
willen verdubbelen...
Lars

Een prachtig bedrag waarvoor wij alle stemmers willen bedanken! Denk jij nu,
hé ik heb ook een rekening
bij de Rabobank, maar ik
heb niet gestemd?
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ZWEMBADZAKEN
6 juli jl., de laatste dag
voor de vakantie kon
iedereen vrij zwemmen.
De sfeer was gezellig in
het zwembad en iedereen
had het naar zijn/haar zin.
Het speelmateriaal werd
enthousiast gebruikt.
Toch werd er niet alleen
gespeeld. Op de ramen
hingen grote vellen papier
met de tekst “Technische
Commissie”, “Indeling”,
“Sportsplanner”,
“Instructeurs- bijeenkomsten”,
“Workshop”,
“Examens april 2019”,
“Naseizoen”, “Materiaal”.
Dat was bedoeld voor de
instructeurs. Het was de
evaluatie van het seizoen.
Er werd geïnventariseerd
wat goed ging en wat verbeterd kan worden.
Daarmee werden de activiteiten, die meestal achter

de schermen plaatsvinden,
zichtbaar in het zwembad.
Achter de schermen wordt
altijd veel geregeld en georganiseerd om de zaterdaglessen in het zwembad zo
goed mogelijk te laten verlopen. Met veel inzet en
plezier zijn de technische
commissie (Anneloes, Angélique en Simone) en instructeurs de lessen voor
brevetten en diploma’s aan

het plannen. Die examens
zijn pas in april maar ze
willen iedereen vanaf de
eerste les zo goed mogelijk
voor bereiden.
Die voorbereidingen voor
dit seizoen zijn al in juli en
augustus begonnen. Meer
daarover schrijft Angélique.

.................................
Het zwemseizoen is weer begonnen!
De groepen zijn weer ingedeeld, de instructeurs
hebben de indeling voor
komend seizoen weer
gemaakt.
We gaan er met z’n allen
weer aan werken dat we na
afloop van de examens (op
zaterdag 4 april 2020)
iedereen met een diploma
naar huis kunnen laten
gaan.

Voor dat het zover is moet
er nog een hoop geoefend
en geleerd worden.
We hebben daar een aantal
spelregels voor;
Kom op tijd voor de les!
Zorg dat je op tijd in het
zwembad bent zodat de
instructeur ook op tijd kan
beginnen. De lessen beginnen om 09.00; 09.45 of

10.30 uur. Zorg er dus voor
dat je 5 minuten voor aanvang van de les in je zwemkleding in de zwemzaal zit.
Omkleden in de individuele kleine kleedhokjes. De
grote, gezamenlijke, kleedkamers zijn niet voor Notwinleden bedoeld. Je kleding hang je na het omkleden op in de daarvoor bedoelde rekken (of je ruimt

.................................
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ZWEMBADZAKEN
ze op in een kluisje, kosten
daarvoor zijn voor jezelf).
Neem geen waardevolle
spullen mee. Het zwembad
en de vereniging zijn niet
verantwoordelijk voor deze
spullen en kunnen dan ook
niet aansprakelijk worden
gesteld voor vermissing van
waardevolle spullen.
Zorg dat je iedere week je
extra kleding bij je hebt.
De instructeur bepaald of er
met kleren gezwommen
gaat worden. In de loop van
het seizoen zal het steeds
normaler worden dat er een
groot gedeelte van de les
met extra kleding gezwommen wordt.
Volg de aanwijzingen op
van de instructeurs van de
vereniging (en eventueel
ook van het zwembadpersoneel).
Na afloop van de les ga je
kort (!) douchen, omkleden
en weer naar huis.
Afmelden. Kan je een keer
niet komen naar de les, dan
is dat geen probleem. Weet
je dat van te voren geef dat
dan door aan je instructeur
tijdens een eerdere les.
Als dat niet gelukt is, stuur
dan een e-mail naar
tc@notwin.nl.
Zorg er wel voor dat je niet
teveel lessen mist. Als tijdens het proefexamen (25

januari 2020) blijkt dat je
heel veel lessen afwezig
bent geweest en dat je nog
niet voldoende geleerd hebt
dan kan dat een reden zijn
om je niet op te laten gaan
voor een examen in april.
De feestdagen vallen dit
jaar gunstig, dus we kunnen
alle kleine schoolvakanties
weer gewoon doorzwemmen.

op 2 november de onderlinge strijd aan met onze
buurbrigades uit Heerhugowaard, Stede Broec en
Enkhuizen. We houden dan
een 4 kamp. Dit jaar doen
we dat in ons eigen zwembad en duurt van 09.0011.15 uur. Zet deze datum
ook alvast in de agenda.
We wensen jullie allemaal
een sportief zwemseizoen.
Angélique

In de eerste alinea heb ik al
aangegeven dat we weer
gaan werken naar de examens in april 2020.
Zet die datum dus alvast in
de agenda! Zaterdag 4
april zwemexamens Reddingsbrigade Notwin. Reserveer ook meteen de
gehele ochtend voor deze
zwemexamens. We weten
namelijk niet van te voren
wie wanneer moet afzwemmen.
Voordat iemand mag afzwemmen voor een brevet
van Reddingsbrigades Nederland moet hij/zij bij Reddingsbrigade Notwin eerst
een proefexamen hebben
gedaan. De proefexamens
vinden plaats op zaterdag
25 januari 2020. Heb je
geen proefexamen gedaan,
dan vragen we ook geen
zwemexamen aan.
Naast oefenen en leren
voor de brevetten gaan we
ook andere dingen doen
komend najaar. Zo gaan we

JA, HET MAG!
DE
JOGGINGBROEK
beter bekend als yoghurtbroek mag gedragen worden bij het
zwemmen.
De term
trainingskleding wordt
niet meer gebruikt.

In de reglementen voor
het komende jaar
wordt gesproken over
een
“lange
broek
(lange broeken die
naadloos aansluiten op
de huid zijn niet toegestaan)”
L E G G ING S,
T RE G GINGS of JEGGINGS
mogen niet!
Skinny broeken die op
een legging, tregging of
jegging lijken worden
door de TC beoordeeld.

.................................
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PERSLUCHTZWEMMEN
Zoals ieder jaar wordt er
aan het eind van het seizoen snorkelles gegeven.
Dit jaar liep dit wel even
anders dan de jaren hiervoor.
Door omstandigheden waren er dit jaar geen duikinstructeurs beschikbaar.
Hierdoor hebben we een
beroep moeten doen op
onze eigen instructeurs met
een snorkel en/of duik achtergrond.
Gezamenlijk hebben de
instructeurs de enthousiaste groep snorkelaars wekelijks les gegeven en de beginselen van het snorkelen
dan wel de verdere technieken van het snorkelen aangeleerd. Tijdens het proefexamen bleek dat een aantal snorkelaars de technieken al zover onder de knie

hadden dat zij voor een
examen op konden gaan.
Zo kwam het dat er uiteindelijk toch ook nog een
snorkelexamen georganiseerd kon worden waar een
aantal snorkelaars dus hun
examen deden. Alle andere
snorkelaars hebben laten
zien wat zij geleerd hadden
en hebben daarvoor een
certificaat in ontvangst mogen nemen.

Omdat de duikvereniging
dit jaar geen ondersteuning
kon leveren leek het er
even op dat het zwemmen
met perslucht voor de snorkelaars ook geen doorgang
kon vinden.
Na wat rond informeren
hebben we echter Atlantic
Duik & BHV Centrum in
Hoorn bereid gevonden om
met onze snorkelaars te

.................................
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ZWEMBADZAKEN
gaan zwemmen met perslucht. Omdat Atlantic Duikcentrum op zaterdagochtend op een andere locatie
actief is zijn we uitgeweken
naar de zondagavond.
Op de bewuste zondagavond stond Atlantic Duikcentrum onder leiding van
Chris Verzeilberg met de
bus vol met duikapparatuur
gereed bij het zwembad.
Alle apparatuur werd naar
binnen getild en verdeeld
onder de snorkelaars.
Met z’n allen hebben zij,
stap voor stap, ieder voor
zich, zelf hun eigen duikuitrusting in elkaar mogen

zetten waarna alle duikflessen met opgeblazen vesten, tot grote schrik van de
snorkelaars, in het water
werden gegooid.
In het water werd de uitrusting aangetrokken en na
wat gewenningsoefeningen
aan de oppervlakte waren
alle snorkelaars “klaar voor
onderwater”. Verschillende
oefeningen zorgde er voor
dat de snorkelaars, nu dus
duikers, steeds gemakkelijker voortbewogen onder
water waardoor ze uiteindelijk allemaal in staat waren
om onder water spelletjes
met elkaar te kunnen spelen.

Het was een zeer geslaagde avond waarvoor wij van
deze kant Atlantic Duikcentrum nogmaals hartelijk
danken voor hun inzet en
begeleiding van de snorkelaars.
Angélique.
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VARENDREDDEN
OVERZICHT REDDINGSBOOT HAYO EN/OF REDDINGSBOOT ROLF DIT SEIZOEN.
In De Boei juni 2019 staan de inzetten tot en met 31 mei.
7 jun. Vaartuig in problemen.
27 jun. Net voor het avondeten
gealarmeerd om hulp te bieden
aan 4 personen in problemen op
het Markermeer.
28 jun. Schip met motorproblemen door waterplanten naar de
haven begeleidt. In de haven het
schip “bevrijd”uit het waterplantenprobleem.
2 jul. ’s Morgens gealarmeerd
voor een slachtoffer op een Wittevloot schip. Persoon is meegenomen door de ambulance.
06 jul. Assistentie aan Kustwachtcentrum. Schip gezocht en benaderd dat continue aan het
zenden was op marifoonkanaal 16. De spreeksleutel van het apparaat aan boord bleef
hangen.
7 jul. Vaartuig met motorstoring naar steiger gesleept.
11 jul. Gealarmeerd voor een medische evacuatie
van een slachtoffer aan boord van een zeilboot.
12 jul. Vaartuig met motorstoring.
14 jul. Rubberbootje met motorstoring.
18 jul. Hayo gealarmeerd ter assistentie van de ambulance. Persoon onwel aan boor van een schip. Het
slachtoffer is van boord gehaald en overgedragen
aan de ambulance.
18 jul. Gealarmeerd ter assistentie van de brandweer.
Verontreiniging in de haven afkomstig van een vaartuig. Incident is overgedragen aan de politie en Rijkswaterstaat.
22 jul. Zeilboot in problemen.

.................................
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VARENDREDDEN
22 jul. Vaartuig in problemen.
24 jul. Vaartuig in problemen.
26 jul. Persoon te water. Assistentie verleend aan politie
om persoon uit het water te
krijgen.
27 jul. Vaartuig met motorproblemen geholpen.
27 jul. Zeilboot en bijboot in
problemen.
28 jul. Zwemmer in problemen door hyperventilatie.
28 jul. Vaartuig met lijn in de schroef.
28 jul. Lemsteraak maakt water.
7 aug. Paniek aan boord van een zeilboot met tuigageproblemen op een winderig Markermeer.
8 aug. Zeilboot met stuurproblemen bij
Schellinkhout.
10 aug. Reddingboot Hayo gealarmeerd
voor een vaartuig op de keien in de Buitenhaven van Hoorn.
16 aug. Vaartuig met losse schroefas in
problemen.
16 aug. Vaartuig met lijn in de schroef.
24 aug. Vaartuig met motorstoring.
25 aug. Reddingsboten Hayo en Rolf
nemen deel aan grootschalige zoekactie
naar een vermiste vrouw bij Venhuizen.
Na langdurig zoeken is de inzet gestaakt. De vrouw is de volgende dag in
goede gezondheid aangetroffen.
31 aug. Vaartuig op de keien tijdens
Outdoor Stereo.
31 aug. Vermist vaartuig tijdens Outdoor
Stereo.
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IRON MAN
6 en 7 juli stond in het
teken van Ironman. Het
sportieve evenement dat
voor het eerst in Hoorn
gehouden werd.
Op het programma stonden
triatlons met twee verschillende afstanden: de zogenoemde 5150 met de Olympische afstand van 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen en de zogenoemde 4:18:4 met 400
meter zwemmen, 18 kilometer fietsen en vier kilometer hardlopen.
In hetzelfde weekend stond
op vrijdagavond ook een
Nightrun op het programma. 5 km. hardlopen door
de binnenstad van Hoorn
en op de zaterdag voorafgaande aan de triatlon was
er
een
IRONKIDSwedstrijd voor jeugd tot en
met 14 jaar. Notwin was
voor deze evenementen
niet ingehuurd.
Het voor Hoorn en voor ons
nieuwe evenement had een
gedegen voorbereiding. In
de weken voorafgaand aan
het evenement werden de
uitgebreide draaiboeken
gemaakt. Notwin had de
taak om de zwemmers te
begeleiden.
Dit werd gedaan met boten
en rescueboarders Van te
voren is het gebied ver-

kend, zowel door de
boten als rescueboarder.
Op vrijdagavond werd er
extra geoefend met
het benaderen van
zwemmers.
Op zaterdag in de
namiddag was het
dan eindelijk zover.
De varend redden
leden verzamelden
zich op de post. Nog
even wat eten en na
de briefing ging
iedereen het water
op en op positie
liggen. Om 19.00
uur was immers de
start van de 4:18:4.
De baan van de
zwemmers lag parallel aan de dijk, en ging
niet ver het water op.
Door de ondiepte konden
de deelnemers het hele
zwemparcours lopend afleggen! Dat werd massaal
gedaan. Slechts een enkeling bleef zwemmen. Alle
deelnemers bereikten zonder problemen de kant.
Op zondag was de start om
13.00 uur. Ditmaal lag het
parcours verder het water
op. Er moest wel degelijk
gezwommen worden.
Na de spectaculaire start,
waarbij er elke 5 seconden
6 mensen het water in gingen, ontstond er een lange
sliert van zwemmers over
het parcours.

Het beginstuk was voor de
atleten nog even wennen.
Het frisse water maakte dat
menigeen even moeite had
om zijn/haar ademhaling en
hartslag onder controle te
krijgen. Gaandeweg het
parcours ging het beter met
de atleten. Enkele hadden
moeite met het laatste stuk,
gelukkig kon de atleet die
het het zwaarst had uiteindelijk gaan staan en heeft
het parcours wadend volbracht.
Slechts een zwemmer is
uitgevallen omdat hij water
binnen had gekregen. Hij
werd opgevangen op de
reddingspost.
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Swim to fight Cancer
14 juli. Swim-to-fight-Cancer in Hoorn. Het parcours lag in de Hoornse Binnenhaven,
de Karperkuil en het Jeudje. Zwemmers konden verschillende afstanden zwemmen
voor het goede doel. Kinderen, opa’s en oma’s 500 meter, volwassenen 1 of 2 kilometer.
Voor het langgerekte parcours waren
veel toezichthouders en was veel materieel nodig. Daarbij kregen wij hulp van
leden van Reddingsbrigades Stede
Broec en Enkhuizen.
De zwemmers van deze prestatietocht
gingen vanaf het Baatland gedoseerd
het water in. In kleine groepjes of alleen
zwommen ze door de havens. Dat
maakte het toezicht houden overzichtelijk.
Twee zwemmers hadden hulp nodig.
Een man kreeg het benauwd in zijn
zwempak en trok deze paniekerig in het
water uit. De rescueboarder en toezichthouders ter plekke hielpen hem om boven water te blijven (daarna is hij in badkleding verder gezwommen).
Terwijl ze bezig waren kreeg een dame
op vrijwel dezelfde plek haar ademhaling niet onder controle. Zij zwom snel
naar de wal waar ze op de kant geholpen werd door het naburige team van
toezichthouders. Dat team was even
gesplitst en opgeschoven om de dame
te helpen. Zij is onder begeleiding naar
de EHBO is gegaan.
Een situatie waarbij 2 zwemmers die
tegelijkertijd op dezelfde positie hulp
nodig komt zelden voor. Door het grote
team kon er voor dit geval efficiënt gesplitst worden en bleef er toezicht op de
overige zwemmers.
Notwinleden en collega brigades bedankt voor jullie inzet.

.................................
De Boei 21

.................................
VARENDREDDEN
OUTDOOR
31 augustus en 1 september stonden in het teken
van Outdoor Stereo en
Hoorn zingt Hollands.
De zaterdagmiddag was
zonovergoten. Rond 1 uur
was de dagploeg met de
Padde en Rolf aanwezig.
Het festivalterrein was toen
nog niet geopend voor het
publiek. Het team heeft zich
aangemeld bij de organisatie en communicatie meegekregen. Tevens hebben
ze zich bij de EHBO gemeld en met hun de protocollen doorgenomen. Daarna is het terrein verkend.
Zodra de eerste van de in
totaal 7000 festivalbezoekers het terrein op kwamen,
zijn de boten op positie
gaan liggen.
Het was een mooie middag
met een paar incidenten. Er
werden 2 jongens van een
jaar of 10 uit het water
‘gevist’. Zij kwamen aanzwemmen, het bootje waarmee ze gekomen waren

was weggevaren. Ze zijn in
hun zwembroek
door de beveiliging meegenomen en netjes
buiten het terrein
gebracht
omdat ze toch
echt nog 8 jaar
te jong waren
om op het feest
te mogen komen. (minimumleeftijd is 18
jaar).
Een jongen is het water uit
gehaald. Hij was een meter
uit de kant aan het
“relaxen”. Hij werd aan de
beveiliging overgedragen.
Vlak voor de EHBO was hij
al buiten bewustzijn. Om
half zes is de ploeg afgelost. De coördinator aan wal
en nieuwe bemanning van
de Padde namen het over.
De Hayo en haar bemanning vulden de avondploeg
aan. Zij hadden een bedrijvige avond. Vooral de eerste drie uur werden ze be-

zig gehouden door festivalgangers die niet via de officiële ingang naar binnen
wilden. Die kwamen dan bij
voorkeur over het water.
Bijvoorbeeld met 4 man op
een jetski of in een te klein
rubberbootje. Deze niet
bepaald veilige manier
maakte dat het een aandachtspunt werd.
Door zware regenbuien met
onweer hadden deze mensen begeleiding nodig.
Het een en ander hield de
Hayo bemanning bezig.
“Wij hebben een zoekactie
gehad naar een (dronken)
man, die in een lek bootje
zijn vriend had achtergelaten op een jacht, maar zelf
niet op zijn bestemming
was aangekomen. Hij werd
aangetroffen voor de haven.
De fluisterboot van de Watertaxi leek in problemen te
zijn, maar was aan het
schuilen voor de hoosbui.
Geen gevaarlijke situatie
voor hen op dat moment.
Even later zagen wij de
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Eind van de avond was de
topafsluiting van de Snollebollekes. Gelukkig voor ons
was dat in de open tent aan
het water en kon de bemanning, met zicht op het
strand, toch mee naar
links…. en naar rechts…
etc, etc.”

boot op de keien liggen en
hadden ze wel hulp nodig.
De boot is van de keien
gehaald. Een klein bootje
met (te-)veel festivalgangers begon te zinken in de
hoosbui. Het lukte hen niet
om het bootje te hozen
met… lege chipszakken!
Ook sprong er nog een
festivalganger met veel
bombarie (zacht uitgedrukt)
in de sloot. Die persoon
maakte er even een spannende situatie van en is
door de politie van het terrein begeleid”.

prachtige dag. Veel zon en
een enkele bui. Maar dat
deerde de 6000 festivalgangers niet.
Het gaf ze juist de gelegenheid om de dansvloer te
verlaten, iets te eten te halen en te schuilen om na de
bui weer verder te genieten
van de muziek en te dansen.

Ondertussen hield de bemanning van de Padde
toezicht op het terrein. De
bedrijvige avond eindigde
laat, om 02.00.

“Zoals altijd kwamen de
gebruikelijke verzoekjes
om mee te varen. De
coördinator van dienst
wist daar wel goed mee
om te gaan en reageerde, ‘als men naar het
platform zou zwemmen,
zouden wij ze terug
brengen’. Niemand van
de feestgangers is op
dat aanbod ingegaan.

Zondag om 12.30 kwam de
nieuwe ploeg bijeen op de
reddingspost. Zij gingen
vervolgens met de Harmen
en Padde naar het evenement. Het werd weer een

De bemanning omschreef
de dag als een zeer gezellig
feestje met veel leuke maar
ook dronken festivalgangers die onder de indruk
waren van de muziek, de
reddingsbrigade, de Snollebollekes en de regen.
Om 23.00 uur eindigde het
feest met vuurwerk en is de
avondploeg gaan opruimen.

Om 5 uur werd de middagploeg afgelost en
ging de avondploeg,
wederom de Hayo, naar
het festivalterrein.
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PUZZEL & PRETPAGINA
Pieter vraagt aan een oude heks: "Hoe oud bent u nou eigenlijk?" Waarop de heks antwoordt: "Eh vorig jaar werd ik 99 en dit jaar word ik dan 94." "Maar mevrouw de heks, dat
klopt toch niet. Als u vorig jaar 99 werd, wordt u dit jaar toch honderd?" Zegt heks weer:
"Kan je nagaan hoe hard ik achteruit ga."

Siebe kwam uit school en zijn moeder vraagt: "Siebe, kan je voor mij naar de supermarkt gaan?" "Ja mam is goed. Wat moet ik kopen mam?" vraagt Siebe. "Koop maar
kaas, ham, rode bieten en een paar lolly's." "Wil je dat op een boodschappen lijstje
schrijven?" vraagt Siebe. Zijn moeder schrijft een briefje en zegt: "Breng ook je zusje
maar mee.” Siebe heeft neemt z'n zusje mee. Even later komt Siebe weer terug.
"Mam, alles mee gebracht." "Ja jongen, goed zo, maar waar is je zusje?" "Die is in de
sloot gevallen." "Waarom heb je haar niet eruit gehaald?" "Ze stond niet op het boodschappen lijstje.
"
Mike en Timo lopen samen naar school. Onderweg zegt Mike tegen Timo: "Weet je
wat ik gisteren gedroomd heb? Ik heb gisteren gedroomd dat ik op de kermis was!"
"Oh, wat leuk," antwoordt Timo, "ik heb gisteren gedroomd dat ik een feestje van mijn
verjaardag ging houden en dat ik heel de klas had uitgenodigd, behalve jij." "Waarom
nodigde je mij niet uit?!" Antwoordt Timo: "Omdat jij toen op de kermis was!"
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PUZZEL & PRETPAGINA
Op een dag ging Frank naar
school. Toen vroeg de meester: "Waar stierf Napoleon?"
Frank: "Op bladzijde 72 van
het geschiedenisboek."

Wesley komt aan bij een
voetbalwedstrijd met een
kaartje voor de overdekte
tribune. De controleur kijkt
hem verbaast aan en zegt:
"Jij hebt zeker wel een rijke
vader! Wat doet ie eigenlijk?" "Die zoekt zich nou rot
naar zijn kaartje."
De juf is in de klas met
moeilijke woorden bezig.
"Wie van jullie kan het langste woord bedenken?"
"Tentoonstelling!" roept iemand. Kattententoonstelling"
roept een ander. Dan zegt er
iemand: "Elastiek." De juf
kijkt verbaasd: "Da's toch
niet lang?" "Nee, maar als je
het uitrekt wel!"
Tommie komt huilend de keuken binnen. "Mama, mama! huilt hij. "Papa heeft met de
hamer op zijn duim geslagen!" "Maar liefje, daar hoef je toch niet om te huilen?" "Eerst
moest ik ook lachen, maar..."
Fientje en haar moeder zijn in de dierentuin. Fientje heeft nog nooit een pauw gezien,
en als ze langs het hok met de pauwen lopen, zegt Fientje: "Kijk mam, die kip staat in
bloei!"
Een grootvader en zijn kleinzoon lopen langs de zee. Opeens ziet de jongen een boot
hij vraagt: "Opa wat is dat?" "Nou jongen, dat is een boot." Jongen: "En hoe spel je
dat opa." "Nou dat spel je b-o-o-t." Even later vraagt de jongen: "Opa wat is dat?"
"Nou jongen dat is een boot." "Hoe spel je dat opa?" "Nou jongen dat spel je b-o-o-t."
Even later vraagt de jongen: "Opa wat is dat." "Nou jongen dat is een hovercraft", zegt
opa. De jongen vraagt vervolgens: "Hoe spel je dat opa?" Opa zegt snel: "O nee het is
toch een boot."
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EVENEMENTENCOMMISSIE
Barbecue 2019
De BBQ van dit jaar viel
eerder in het seizoen dan
andere jaren. Ik denk dat
de evenementen commissie heeft gedacht we gaan
voor mooi weer. Maar het
hoort een beetje bij de jaarlijkse BBQ een flinke wind
en net te weinig zon.
Slim was de inrichting van
de locatie. De grote tent (ja
hij kan echt nog wel weer
een keer) stond op een iets
andere plek en de BBQ zelf
stond ook om de hoek. Het
werd zo toch weer een lekker uit de wind hoekje.

van het gebouw kunnen wij
een mooi plekje veroveren
voor de familie Schoen. Het
valt altijd op dat in het begin
de families bij elkaar kruipen. Zo zaten wij ook met
z’n vieren (Lars, Susanna,
Irene en ik).
Tijdens het vlees draaien
kon ik mooi kennis maken
met voor mij een paar nieuwe gezichten. Op een ge-

geven moment kwam de
loop er goed in en hebben
we veel mensen gesproken.
Ik wil de EC heel hartelijk
bedanken voor de organisatie, was wel wat over maar
dat komt wel goed.
Dit jaar weer een zeer geslaagde en gezellige BBQ.
Frank Schoen

Op het moment dat Irene
en ik aankomen zijn er al
veel mensen. In de luwte
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GROTECLUCACTIE
Grote Clubactie 2019
De verkoop van de Grote
Clubactie gaat van start
op zaterdag 14 september.
Vanaf deze dag mogen wij
allemaal weer loten gaan
verkopen aan onze familie,
vrienden, kennissen, buren
en onbekenden. Zij maken
kans op grote prijzen, met
een hoofdprijs tot wel
€100.000,Net als andere jaren kan dit
ons als vereniging weer
een groot bedrag opleveren.

Een lot kost weer €3,- en
80% van ieder lot gaat direct naar onze vereniging.

De verspreiding van de
loten gaat vanuit het zwembad.

PRAKTISCH EN HANDIG

Voor vragen kunnen lotenverkopers terecht in het
zwembad of de PR commissie via pr@notwin.nl

Ook dit jaar werken we met
losse loten en niet meer
met verkoopboekjes.

Succes met de verkoop.
De loten kunnen daardoor
eenvoudig verkocht worden
én direct betaald worden.
De koper heeft zijn of haar
lot direct in huis.

Lars.

Je hoeft op deze manier
geen loten na te bezorgen.
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GESPOT OP DE HAAI
Zomerstorm. Op 10
augustus waaide het
gemiddeld windkracht
7 met uitschieters tot
windkracht 9. De mannen met postdienst op
deze zaterdag grepen
hun kans.
De golven spoelden op
deze winderige dag
over de steiger heen.
Trainen met de Rolf in
deze hoge golven was
spectaculair. De mannen genoten. Het leverde prachtige foto’s op.
Ondanks de storm was
het niet koud op het
Markermeer. Het water
nodigde uit om verder te
trainen met een rescueboard. Elke Lifeguard
weet dat een zwemwedstrijd onder deze omstandigheden afgelast
zou worden en de mannen met het rescueboard kwamen er achter
waarom. In zulke golven
is het bijna niet te doen
om controle te houden
over het board als er
een drenkeling op ligt.
Desalniettemin gaf de
training gaf een hoop
plezier.
Jens en Marvin probeerden later als echte surfdudes op het board te
blijven staan. Maar
daarvoor hebben ze nog
extra training nodig. Het
wachten is op de volgende zomerstorm. 
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GESPOT IN DE HAVEN
Zondag 28 juli. De bemanning van de Rolf kwam de haven binnen varen met een wel
heel bijzonder voorwerp. Tijdens een patrouille hadden de opmerkzame mannen een
eenzame Eenhoorn zien drijven in het midden van het Hoornse Hop. Ze zijn er even
langs gevaren om te vragen of alles goed was.
Helaas, de Eenhoorn zei geen zinnig woord, dus het blijft gissen naar de reden van zijn
verblijf op het Hoornse Hop. Misschien was hij van plan om midden in de nacht een rondje
te gaan vliegen met zijn neef, de Eenhoorn uit het wapen van Hoorn. Misschien had hij zin
om richting Enkhuizen te drijven. Niemand die het weet en een baasje van de Eenhoorn
was ook in geen velden of wegen te bekennen.
Om een nachtelijke uitruk te voorkomen -in het verleden is Notwin een keer gealarmeerd
voor wat later een luchtbed bleek te zijn- hebben ze besloten om het beest mee te nemen
naar de haven. Daar is het voor de nacht netjes aan de kant vastgemaakt.
De bemanning is tenslotte ook op een goede nachtrust gesteld. Zeker als de nachtrust
eindigt en je je
ogen open doet
met de wetenschap dat je alle
tijd hebt om wakker te worden met
een heerlijk kopje
koffie uit je fancy
koffiezetapparaat.
Na een zaligmakende nachtrust is
de ploeg de volgende dag opnieuw naar het
beest gaan kijken.
Hij lag nog op
precies dezelfde
plek. Blijkbaar had
de eigenaar van
het beest geen
enkele intentie om
het beest terug te halen.
Nu is de Eenhoorn een fabelachtig dier en hij staat al eeuwenlang symbool voor kracht,
ontembaarheid en zuiverheid. Kortom het ideale huisdier voor de reddingspost.
Wij hebben het nobele en krachtige dier daarom aangeboden om voortaan in het clubhuis
te overnachten. Dan mag hij tijdens het jeugdweekend met mooi weer zijn vleugels uitslaan en de jeugd een paar heerlijke momenten in en op het water geven.
In het kader van zwijgen is toestemmen woont hij sindsdien op de post.

.................................
De Boei 29

.................................
WIST U DAT...
Als er een schaap over de dam is volgen er meer.
Als het BEE zegt en niet BOE, is het een schaap en niet een koe.
Finette een hoosnap-overboord-manouvre deed.
De PR-Commissie organisatietalent zoekt (zie bladzijde 4).
Dat ze het ook prima vinden als ze een paar extra helpende handen krijgen.
Er afgelopen zomer veel evenementen gedraaid zijn to na etenstijd.
Er daarom voor een makkelijke maaltijd werd gezorgd.
Notwinners nu bij de snackbar herkend worden als vaste grootverbruikers.
Dat toch een twijfelachtige eer is.
De muziek op Outdoor Stereo/Heel Holland zingt gewaardeerd werd.
Er lekker preventief gewerkt werd op de kant.
Een hele grote wolk, met heel veel regen, vanuit het niets ook van het feestje wilde genieten.
De bemanning van de Padde toezicht hield.
Zij niets te doen hadden maar toch ZEIKNAT werden.
Jacco dit een minpuntje vond.
Om 22.30 de organisatie graits kipsate en loempia’s voor de vrijwilligers had.
Jacco dit een pluspunt vond.
Tijdens de wissel van de artiesten, de helft van het publiek dacht dat het feest al afgelopen
was.
Het toen nog een uurtje door ging.
De havenconcerten niet door iedereen bewaakt willen worden
De vaste bewaker er dit jaar niet bij was.
Dit als een schok binnenkwam bij enkele leden en het publiek.
De bewaking toch (of daarom) goed verlopen is voor het publiek.
Mirre in slaap viel op de boot…
Erik het een heel goed plan vond om haar wakker te schrikken.
Mirre er wat minder blij mee was.
De redactie op de hoogte is van dit dutje.
De redactie ook weet dat het na afloop van een evenement gebeurde.
Het over is met “over”.
Jacob en Erik daarom de cursus “het-is-nog-niet-over-met-over” kregen.
De Grote Clubactie van start is gegaan.
Er leuke prijzen te winnen zijn.
Wij hopen dat er weer veel loten verkocht worden.
Wij hopen dat iemand een mooie prijs wint.
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AGENDA NOTWIN
Vr-Zo.

20-22 Sept

Jeugdweekend tot en met 13 jaar.

Za.

29 Sept.

Varend redden Rondje Pampus.

Zo.

13 Okt.

Varend redden trainingsochtend

Zo.

10 Nov.

Varend redden trainingsochtend

Za.

02 Nov.

4-kamp in de Waterhoorn

Za.

16 Nov.

Sinterklaasintocht

Za.

25 Jan.

Proefexamens

Za.

04 Apr.

Zwemexamens

KIJK REGELMATIG OP WW.NOTWIN.NL

.................................
Nieuwe KOPIJ voor 16 november 2019 inleven.

Wie schrijft een stukje?
Opsturen naar:

redactie@notwin.nl

A. Sinnige V.O.F.
Administratiekantoor
-

Verwerking van administraties
Opstellen jaarrekeningen
Salarisadministratie
Verzorging van alle belastingaangiften
Fiscale advisering
Startersbegeleiding
Btw-advies

Dit alles tegen een redelijk tarief

TIP voor belastingvoordeel!
Wist u dat werkende ouders met kinderen tot 12 jaar recht op combinatiekorting hebben (voor de minstverdienende), en dat dit niet in de loonbelasting is verwerkt? U moet dit in uw belastingaangifte ook zelf aangeven! Ook zonder aftrekposten kan belastingaangifte dus geld opleveren!

www.sinnigeadministraties.nl
Molenstraat 10, 1718 BL Hoogwoud. tel. 0226-351020
email: annie@sinnigeadministraties.nl - www.sinnigeadministraties.nl

