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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin
erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sport- en 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
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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
Net zo veranderlijk als…
Vorig jaar was ik nog aanhanger van KOKB* maar dit
jaar ben ik alweer van mening veranderd en ben ik
weer enthousiast ZGJKBNer* geworden.
Dat zit zo. Vorig jaar was
het tot ver in oktober zomer. Twee weken later was
de Sinterklaasintocht en
een paar weken later kocht
ik een kerstboom. Ik was op
dat moment totaal niet geacclimatiseerd. Voor mijn
gevoel moest de herfst nog
beginnen. “Idioot gedoe,
een boom in je huis neerzetten als de zomer net
voorbij is”, sputterde ik tegen. Maar de mening van
het gezin telde zwaarder,
dus stond hij in huis.
Hoe anders verliep het dit
jaar. “Juf, mogen wij zwemmen?”. Ik weet het nog
precies wanneer en waar
het gevraagd werd. Het
was tijdens het (jeugd-)
weekend van 20 september. Het Markermeer was al
steen koud maar zag er zo
aanlokkelijk uit dat onze

jeugdleden niet meer te
houden waren. Plons, daar
gingen ze.
Dat was het laatste mooie
weekend waarin Nederland
nog nazomerde. Daarna
werd het herfst. Dikke wind
en wolken vol met regen,
heel veel regen, vonden
hun weg naar Nederland.
Wekenlang snertweer. Zelf
voordat de wintertijd in ging
was het al vroeg donker.
Vooral op de vrijdagavond
brak week na week de hel
los.
Dat hebben de varend redders gemerkt. De verhalen
bleven maar komen. Op
een gegeven moment werd
er zelfs al gevraagd; “Is het
clubblad al vol?”. Het antwoord was ja! Zelfs deze
pagina werd ingekort.
Zoveel kopij heeft de redactie nog nooit van de varend
redders gehad. Het leken
wel vervroegde sinterklaasen kerstcadeautjes. Samen
met het snertweer maakte
het dat ik dit jaar verrassend snel in de stemming
kwam voor kaarsjes,
stamppotten, gezellige war-

me winteravonden, Sinterklaas en, jawel… de kerst
mét kerstboom.
Deze week houd ik mij nog
even in en wordt het clubblad voor jullie gemaakt
zodat jullie kunnen meegenieten met de avonturen
van onze varend redders.
Volgende week ga ik
meteen een boom halen.
Dan laat ik hem in de tuin
acclimatiseren (kan ik er
alvast door het raam van
genieten) en mag hij
meteen na Sinterklaas naar
binnen. Lekker ouderwets,
ik ben weer een ZGJKBNer.
Niets zo veranderlijk als…
het weer, kopijschrijvende
varend redders of ondergetekende zullen wij maar
schrijven.
Ik wens iedereen veel leesplezier en fijne feestdagen.
Pien
*Kick Out Kerst Boom
*Zet Gezellig Je Kerst
Boom Neer
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VOOR ZITTER
Beste Notwinners,
Met het schrijven van
deze bijdrage moet ik nog
terug denken aan begin
oktober toen wij afscheid
hebben moeten nemen
van ons Ere lid Ger Pit.
Hij is op 4 oktober overleden op een, toch wel, plotselinge wijze. Ger is jaren
lang onze penningmeester
geweest en dat deed hij
altijd met heel veel plezier
en inzet. Ger sloeg haast
geen vrijdagavond over om
even de oefenavond te
bezoeken en wat financiële

dingen te bespreken met de
varend redden ploeg. Zijn
Ere lidmaatschap had hij
dan ook dik verdiend. Wij
wensen de familie heel veel
sterkte toe met het verlies
van hun man en vader.
Dit is alweer het laatste
clubblad voor 2019 en ik
moet zeggen dat ook dit
jaar voor mijn gevoel weer
snel voorbij is gegaan. Dat
komt natuurlijk omdat we
heel veel activiteiten hebben gehad waarbij wij, met
velen, lekker bezig zijn geweest. Veel evenementen
op en aan het water maar

ook in het zwembad met de
vele enthousiaste leden die
iedere week bezig waren
met hun opleiding.
Dit alles zou niet mogelijk
zijn geweest zonder die
groep mensen die iedere
week ervoor gezorgd hebben dat wij onze sport konden bedrijven en dan bedoel ik natuurlijk onze instructiekader. Hierbij wil ik
ons instructiekader hartelijk
bedanken voor hun inzet in
het afgelopen jaar. Want,
let wel, het lijkt allemaal zo
heel “gewoon” dat zij iedere
week de lessen verzorgen,
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VOOR ZITTER
maar het geeft mij een fijn
gevoel dat ze er toch maar
iedere week staan. BEDANKT HIER VOOR.

zonder kader krijgen de
leden geen instructie, zonder een goed lopend bestuur kan de vereniging niet
goed georganiseerd worden.

Hierop voort bordurend wil
ik jullie het volgende voorleggen. Daarvoor grijp ik Ik noem expres de woorden
even naar een gedeelte van “goed lopend” bestuur omons opleidingsboek dat wij dat een bestuur uit meerdekennen binnen de brigade. re personen bestaat. BinDaarin staat een gedeelte nen het bestuur hebben
over het ontstaan van we te maken met verbrand. Om een brand te schillende functies
HT
kunnen laten ontstaan zijn en hier wil ik
C
er drie dingen nodig t.w. het speciaal
ZO o ve r
Brandbare stof, voldoende h e bb e n
E
hoge temperatuur en zuur- e e n
- G aparte
V
stof. Wanneer deze drie
groep binM/ nen het bestuur
dingen tezamen komen
S nl; Het DAGEheeft een brand de kans
RI LIJKS
A
om te ontstaan. BeBESTUUR.
T
E
strijding van een
CR Dit bestaat uit de voorzitter,
brand is dus
E
gebaseerd
penningmeester en secreS
T
op het
wegtaris. Zonder nu de andere
H
C
n e m e n bestuursleden tekort te
ZO van, min- doen mag ik wel zeggen
E
G stens, één van dat het dagelijks bestuur
die factoren. Wan- dagelijks de vereniging in
neer je dat voor elkaar zijn algemeen draaiende
krijgt zal de brand uitdoven.
houdt. Wanneer er één lid
wegvalt dan functioneert
Dan nu de link naar onze het bestuur niet goed meer.
brigade. Om onze brigade
goed te laten functioneren Met heel veel woorden ben
hebben wij drie factoren ik dan nu toe gekomen aan
nodig. T.w. Leden, kader en wat ik wil zeggen. Bij onze
een goed draaiend bestuur. volgende jaarvergadering,
Haal je één van deze facto- in het voorjaar 2020, gaat
ren weg dan kan een vere- onze secretaris er mee
niging niet goed functione- stoppen. Wij zijn op zoek
ren. Controleer het zelf naar een nieuwe persoon
maar even. Zonder leden die het leuk vindt om een
heb je geen vereniging, bestuurstaak te vervullen

en het een uitdaging vind
om het administratieve deel
van onze brigade in goede
banen te blijven leiden. I k
kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat
V
er
niet
M/ i e S mand is
RI die deze
A
ET mooie functie
R
zou willen bekleC
en zich beschikSE baarden
wil stellen voor onze
brigade dus ik verwacht
hier zeker positieve geluiden op te horen. Informatie
over de functie kun je altijd
opvragen bij het bestuur.
Het einde van het jaar 2019
is in zicht en we kunnen 31
december “bijna” vast grijpen. De kerstdagen houden
ons alweer bezig. De invulling hiervan doet iedereen
op zijn of haar eigen manier. Ik hoop dat iedereen
het einde van dit jaar kan
en mag beleven zoals hij of
zij dat voor ogen heeft. Met
wellicht hier en daar een
lach en een traan maar in
ieder geval met een positieve blik op het nieuwe jaar.
Ik wens jullie allemaal een
gezellig uiteinde en daarna
een verwachtingsvol begin.
Een hartelijke groet,
Jan Tigchelaar.
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ZWEMBADZAKEN
Vierkamp
In het zwembad gaat alles
zijn gangetje; de groepen
zijn weer helemaal op
elkaar en hun instructeur
ingespeeld en het is een
feestje om daar iedere
week weer deel van uit te
mogen maken.

ring mee als dank voor hun
deelname.
Ik denk dat we allemaal
kunnen stellen dat het een
erg gezellige ochtend is
geweest. De tijdsplanning

bleek op de minuut perfect
te zijn en de technische
commissie heeft genoten
van het enthousiasme van
alle brigades en hun leden.

Een groot feest was het op
zaterdag 2 november. Toen
was daar de jaarlijkse
vierkamp weer eens bij
ons in het zwembad. Vanuit
de TC hadden we verschillende opdrachten bedacht
voor in het water.
De opdrachten werden voor
elke groep aangepast aan
het niveau. Ook zijn we
druk aan het puzzelen geweest om de deelnemers
zoveel mogelijk allemaal
mee te kunnen laten doen
en te zorgen dat de wachttijd zo gering mogelijk werd.
Voor de afsluitende estafette werd het helemaal een
uitdaging. Daarom had de
TC daar helemaal iedereen
van alle verenigingen en
van alle brevetten door
elkaar gehusseld en zo kon
er toch een heuse estafette
gezwommen worden waarbij de winnaars van de estafette direct na de finish
een klein prijsje in ontvangst mochten nemen.
Alle andere deelnemers
kregen een leuke herinne-
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ZWEMBADZAKEN
Ontruimingsoefening. Enkele weken geleden op zondag werd in het zwembad een ontruimingsoefening gehouden. Op zondagavond zijn we de enige gebruikers van het zwembad, dan zijn we echt helemaal op onszelf aangewezen. Er zijn een paar mooie lessen uit
naar voren gekomen die meteen opgepakt zijn en bij de instructeurs van de zondagavond
onder de aandacht gebracht. Vorig jaar hebben we dat al eens op een zaterdagochtend
gedaan. Mocht het ooit op een zaterdag tot ontruimen komen, dan hebben we altijd nog
het vaste zwembadpersoneel achter de hand om ons daarin te ondersteunen. We gaan dit
soort oefeningen vaker doen, zowel op zondagavond als op zaterdagochtend.
Wijzigingen van persoonsgegevens: Als je gaat verhuizen, geef je verhuisgegevens
ook (officieel) door aan de vereniging. Schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat. (zie
blz. 18. Secretariaat: A. Ott, 0229-234725, info@notwin.nl).
Vertel je het in het zwembad of op de Haai tegen je instructeur, iemand van de TC of bijvoorbeeld de postcommandant. Dat zijn allemaal niet de persoon die de ledenadministratie
bij houd! Meld het bij het secretariaat, daarvandaan wordt ervoor gezorgd dat de juiste
mensen de wijzigingen ook krijgen. Ook als je een ANDER e-mailadres gaat gebruiken!
De laatste jaren wordt er meer via e-mailberichten gewerkt. We hebben een mooi programma waarmee we in één keer alle leden een e-mail kunnen sturen. Dat mooie programma geeft echter niet aan dat een e-mail adres niet meer werkt! Als je geen e-mails
meer ontvangt van Notwin, controleer dan of wij wel jouw goede e-mailadres hebben!
Ziek en zeer: Als je een keer ziek bent zien we graag dat je je afmeld voor de les. Ben je
een langere tijd ziek of mag je een langere tijd niet mag komen zwemmen omdat je moet
herstellen van een operatie of een blessure, dan horen we dat ook graag.
Wees alert als je een besmettelijke (kinder)ziekte hebt, ga dan goed na of je wel kan en
mag komen zwemmen. Als je het aan de dokter vraagt zegt hij (of zij) soms wel dat je wel
weer mag gaan zwemmen, maar bij de reddingsbrigade zijn we natuurlijk veel met oefeningen bezig waarbij we elkaar ook moeten vastpakken (bijvoorbeeld om te vervoeren of te
bevrijden). Daarmee komen we dan, anders dan dat je “gewoon” gaat zwemmen, wel met
elkaar in contact. Vaak realiseert een dokter zich dat niet als er gevraagd wordt of er gezwommen mag worden. Hou daar dan ook rekening mee. Heb je een besmettelijke ziekte
opgelopen, kom dan niet naar het zwembad.
Namens de TC, Angélique Vandenbroek
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VARENDREDDEN
OVERZICHT REDDINGSBOOT HAYO EN/OF REDDINGSBOOT ROLF DIT SEIZOEN.
In De Boei september 2019 staan de inzetten tot en met 31 augustus.
25 sept. Gealarmeerd voor vaartuig op de keien. Ankers zijn gaan krabben. Er waren geen
personen aan boord.
28 sept. Zeilboot maakt water op een onstuimig Markermeer. Hayo heeft het vaartuig
langszij genomen en snel naar de kraan in de Grashaven gebracht.
13 okt. Gealarmeerd voor twee overboord gevallen personen. De twee drenkelingen gevonden en aan boord genomen van de Hayo. Ze zijn naar de reddingspost gebracht en
daar opgewarmd. Een week later werd er als dank een heerlijke taart op de reddingspost
bezorgd.
27 okt. Zeilboot in problemen. Tuigageproblemen, motorproblemen, en water aan boord.
De boot eindigde op de keien.
27 okt. Hayo gealarmeerd voor een zeilbootje in problemen. Jonge opvarende kon op zeil
de haven niet bereiken en de motor weigerde dienst.
28 okt. Gealarmeerd ter assistentie van de politie. Persoon heeft over het water de haven
verlaten. Reddingboot Hayo vaart uit met twee agenten aan boord. Vaartuig en persoon
aangetroffen. Verdere afhandeling door de politie.
02 nov. Reddingboot Hayo ter assistentie van de brandweer ingezet bij de brand in restaurant de Baai in de Schelphoek.
Voornamelijk om delen van de brand te blussen die vanaf de kant niet bereikbaar waren en
voor inspectie.
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VARENDREDDEN
WINDERIG NASEIZOEN.
Wie weet nog wat voor weer het was in september en oktober? Een ieder van jullie kan de
regenbuien wel herinneren maar weet u ook hoeveel wind er stond?
De varend redden groep herinnert zich nog heel goed hoeveel wind er keer op keer op de
vrijdagavond stond. Meerdere oefenavonden op een rij stond er windkracht 5 tot 7 op het
Markermeer. Trainen in de hoge golven geeft mooie verhalen.
Vrijdag 29 september. De
dikke rode stippen op de
buienradar
voorspellen
weinig goeds en waait
stevig, windkracht 5 uit
het zuidwesten. Tijdens
de oefenavond zijn zoekacties in het barre weer
gepland.
De vletten Padde en Antje
zijn op het water als ook de
reddingsboten Rolf en
Hayo. In het donker in de
stromende regen en hoge
golven werd er gezocht
naar flessen en andere
voorwerpen. Het regende
af en toe zo hard dat je in
het licht van de lampen
nauwelijks kon zien waar
de ‘lucht’ ophield en de
hoge golven begonnen. Er
kwam net zoveel water van
boven en van voren als er
onder de boten was.
In de vletten bleef een laag
water staan terwijl er toch
continue gehoosd werd om
de boel nog een beetje
droog te houden. De zelflozers in de Rolf en Hayo
werden zeer gewaardeerd.
De varend redders waren
kletsnat, maar het bleek
voor de bemanning van de
Antje dat het nog natter
kon.

Na de oefenavond werden
de boten teruggevaren naar
de haven. Op ca. 100 meter
voor het havengat viel de
motor van de Antje uit. Op
dat moment was de bemanning kansloos. Ze hebben
nog geprobeerd om de motor aan te krijgen maar het
lukte niet. De hoge golven
rolden over de spiegel naar
binnen en er viel niet tegenop te hozen. De boot stond
vol water en dreef stuurloos
richting de keien.
Finette, Lars en Elise zijn
uit de boot gegaan en aan
de zijkant gaan hangen.
Finette had keurig de porto
om haar nek en heeft de
Hayo opgeroepen voor
hulp. Deze hulpvraag was
zo goed gemeld dat de
Hayo binnen 1 minuut ter
plaatse kwam,
gevolgd door
de Rolf.
De Rolf nam
de kletsnatte
bemanning
aan boord en
heeft deze snel
naar de post
gebracht
om
droge
kleren
aan te doen en
op te warmen.

Terwijl de Hayo bemanning
probeerde om de vlet te
bergen is de vlet door de
hoge golven omgeslagen.
Het is hen wel gelukt om de
vlet tijdig weg te slepen bij
de keien van de middendijk
voor de haven. In de haven
is de Antje leeggepompt en
verder gesleept.
Door de snelle hulpvraag
van Finette is alles goed
afgelopen. De boot is niet
op de keien gekomen, de
motor is heel, maar wordt
volledig nagekeken, de
pikhaak, aluminium kist,
lichtmast bleven drijven en
zijn gered. Alleen de brandstoftank en vlonders zijn
gezonken. Daarvan zijn de
coördinaten zijn bekend,
binnenkort worden ze opgedoken.

De vlet op een rustige dag
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VARENDREDDEN
Op woensdag kreeg ik
een app berichtje. “Wil je
slachtoffer spelen op de
oefenavond?” Natuurlijk
wil ik dat. Vrijdagavond
11 oktober volgden meer
instructies op de reddingspost .
De opdracht was simpel;
Trek maar een vletpak aan.
“Natuurlijk, waarom niet,
maar ehm wat ga ik eigenlijk doen”?
De alarmploeg kreeg die
avond instructies over de
platforms waarmee de komende tijd werkzaamheden
uitgevoerd gaan worden in
het Hoornse Hop. Een van
die platforms werd ook de
locatie van de oefening.
“Laten we eerst de Harmen
halen, die ligt nog in de
haven en heb ik nodig voor
de oefening was het verhaal”, werd gezegd.
Zo gezegd zo gedaan. Wij
waren nog maar net de
haven uit en ik stond al te
soppen in mijn schoenen!

Met windkracht 7 en hoge
golven is een vletpak is niet
zo een goed idee. Terug op
de post heb ik dan ook direct het vletpak verruild
voor een overlevingspak
waar wij normaal ook mee
op de boot staan. Dit was
de beste keus voor de rest
van de avond.
Op naar de oefening samen
met een beveiligingsman
van Boskalis. Wij voeren
naar het platform, welke
vlak bij het park schouwburg lag. Onze stuurman
zette de Harmen tegen het
platform aan en ik kon op
gelijke hoogte overstappen
door de golven.
Vervolgens had ik alle tijd
om het platform te verkennen. Er lagen wat grote
haspels en wat stroomdraden over de vloer. Ik besloot meteen dat dat het
decor van de oefening
werd. Ik had tenslotte de
opdracht kregen om een
gebroken knie te simuleren.

Zogenaamd struikelend
over stroomdraden kwam ik
verwonding!
Ik had geen telefoon en/of
communicatie mee en
moest daar rustig afwachten wat er zou gebeuren.
Het waaide nog steeds en
ik heb toch maar de luwte
opgezocht van de container
die aanwezig was. Ik wou
slachtoffer blijven spelen
zonder dat er ook daadwerkelijke onderkoeling aan te
pas zou komen.
Eindelijk kwamen wat zoeklampen van de Rolf mijn
kant op. De bemanning
probeerde aan de luwe kant
van het platform te komen,
maar ik had al vanaf boven
gezien dat ze daar bijzonder weinig diepte hadden
om goed te kunnen manoeuvreren. Ja, de golven
waren daar niet, maar de
boot kon er uiteindelijk niet
komen. Er moest aan de
windzijde afgemeerd worden.
Ik was blij dat er hulp was.
Ik was dan wel zogenaamd
gevallen en lag met een
gebroken knie op het platform, toch werd ik behoorlijk
koud. Dat was geen onderdeel van deze oefening. De
keuze van de bemanning
vond ik dan ook een goede
keuze. “Kunt u hinkelen?”
Ja, dat kon ik nog wel.
“Mooi dan hebben we geen
brancard nodig”, werd er
geconcludeerd. Dus met de
nodige ondersteuning werd
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VARENDREDDEN
ik hinkelend naar boot gebracht. Door de wind en de
golven ben ik met moeite
op de boot gekomen, daar
kreeg ik de bekende goudkleurige deken om me heen
zover dat ging. Veel wind
en die dingen werken niet
goed samen.
Na de Rolf-bemanning
mocht de Hayo-bemanning
de oefening doen. Ik werd
weer terug gezet op het
platform. Inmiddels had ik
een paar extra goudkleurige dekens. Daarmee was
de kou goed te doen. Reddingsboot Hayo kon wel
aan de luwe kant van het
platform komen en meerde
aan, De volledige bemanning kwam naar me toe. Dit
keer had ik een bovenbeen
breuk boven de knie. De
bemanning koos om mij per
brancard te vervoeren.
Ehm, ik lag achter een paar
buizen dus was wel benieuwd hoe ze dit zouden
doen. Dan moest de brancard over een te klein getild
worden en een kleine 1,5
hoogte verschil tussen de
boot en het platform overbruggen.

onder de buizen doorgeschoven en op de boot beland. Tijdens het varen
werd ik tegen het water
beschermd waar mogelijk.
Inzet 2 van de oefenavond
werd een gezamenlijke
redding met de Hayo en
Rolf. Ik werd vervoerd naar
het hoofdplatform waar de
bagger machines op staan.
Deze was veel groter dan
het andere platform. “Je
bent overboord geslagen
en hangt nog aan een bolder van het platform. Een
2e persoon probeert je uit
alle macht vast te houden
zodat je niet in het water
valt alleen heeft hij zijn voet
verbrijzeld”, luidde de opdracht.
De opdracht is duidelijk,
maar hoe ga ik mijzelf aan
de bolder vast houden zonder hulpmiddelen. Dat
houdt niemand lang vol.
Voor de oefening hoefde ik
pas te gaan hangen als de
hulp er aan kwam. Dat heb

ik gedaan. Het hangen ging
goed. Alleen de golven
waren zo hoog dat het platform, welke ongeveer 2
meter boven de watergrens
was, regelmatig overspoelde! Hierdoor kwam het water dus ook elke keer tot
aan mijn oksels.
Door de golven kon de boot
niet veilig aanmeren. Ondertussen verdween de
kracht behoorlijk snel uit
mijn vingers. Gelukkig werd
ik tegengehouden anders
was ik zeker in het water
gevallen. Dan zou het een
No-Play situatie geworden
zijn met gebruik van reddingsvest in mijn pak.
Uiteindelijk werd ik op het
platform getrokken en door
de bemanning op een brancard gelegd. Ik moest een
slachtoffer zijn met hevige
onderkoeling, dus wat warrig praten, zeggen dat je
het niet koud hebt. Ondertussen klappertandende ik
en dat was niet gespeeld.

De bemanning had genoeg
routine om te handelen met
een volledig onbekende
situatie. De volledige AMPLE* is afgewerkt, de keuzes voor de brancard vervoer zijn overwogen. Liggend in de brancard ben ik
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Het was toch wel een aardig benarde situatie geweest. Ik heb uit alle macht
geprobeerd zo lang mogelijk te blijven hangen en
daarmee de bolder eigenlijk
te lang vast te houden.
Opnieuw werd ik liggend op
een brancard aan boord
gebracht. Ik lag ingepakt in

en onder een berg dekens.
Dat hielp goed. Het klappertanden ging over. Bij de
reddingspost had ik mijn
kaken weer in bedwang.
Op de post hebben wij de
oefeningen besproken en
ging iedereen naar huis. Ik
kijk al uit naar komende
week. Wie weet sta ik dan

weer als stuurman in plaats
van slachtoffer en mag ik
aan de andere kant alles uit
de kast halen om het tot
een goed einde te volbrengen.
Johan

.................................
Het is herfst.. De wind
neemt toe en de temperatuur af. Het is al vroeg
donker, maar dat houdt
ons niet tegen. De oefenavonden voor de varend
redden ploeg gaan gewoon door.
Op de reddingsboot is het
belangrijk dat we weten wat
we moeten doen als we
een slachtoffer tegen komen, en hier oefenen we
dan ook veel voor. Niks is
natuurlijk zo vervelend als

dat er tijdens zo'n oefening
iets met een van onze eigen mensen gebeurt. Eigen
veiligheid staat bij ons bovenaan alle lijstjes. Daar
hebben we ook het materiaal voor. Een opstapper
van de reddingsboot heeft
een overlevingspak aan.
Hiermee kan je zelfs nu nog
gewoon in het water springen zonder dat je het koud
krijgt. Deze is namelijk waterdicht en goed gevoerd.
Voor de zichtbaarheid zitten
er reflectiestrepen op. Er zit

een reddingsvest aan vast,
en twee lampjes. De ene is
een hele goede zaklamp,
en de ander een lamp
waarmee je de eerste paar
meter om je heen kan verlichten zodat je ziet waar je
loopt en wat je doet, maar
ook een blauw knipperlicht
heeft.
Vrijdag 18 oktober. Het
waait windkracht 6 uit het
zuiden. De golven hebben
ruim de tijd om op te bouwen voor ze het werkschip
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in de kom voor de reddingspost bereiken. Vanuit dat
werkschip komt een drijvende buis waar water en zand
doorheen spoelen om het
nieuwe strand aan te leggen. Deze buis heeft een
doorsnede van ongeveer
een meter, en is meer dan
een kilometer lang.
We zetten een van onze
opstappers af OP de buis.
"Ik vaar weer terug naar de
post, dan starten we het
incident en komen we je
weer halen. We doen net
alsof je met je been klem
bent komen te zitten. Als er
echt iets aan de hand is, zet
dan je blauwe knipperlicht
aan!" zegt de schipper.
De inzet wordt opgezet. De
reddingsboot zet eerst
koers naar het werkschip.
Een goede plek om te beginnen met de zoektocht.
Vanaf daar volgen we de
buis, die naar links en
rechts kronkelt, af en toe
onderwater verdwijnt.
De schipper wist natuurlijk
waar hij zoeken moest,
maar hield zijn mond en
stuurde de boot in de richting die de plaatsvervangend schipper aangaf. Iemand anders had de leiding, maar er klopte iets
niet...
Één van de witte knipperende lichten gedroeg zich
vreemd. En zag ik daar
nou... iets blauws?

We varen nog
even door, en
dan is het
duidelijk.
Daar waar de
opstapper
gezeten had,
was nu niks.
Iets verderop
daa re nteg en
lag iets in het
water.
Een
blauw knipperlicht zichtbaar,
en een felle
zaklamp
die
met onderbrekingen onze
kant
op
scheen. "No
Play,
No
Play!" klinkt er
door de comm u n i catieapparat u ur
aan
boord.
Iedereen
staat meteen
op scherp als
je dat hoort.
Er is iets gebeurt wat niet
bij de oefening hoort.

Verkennen van de oefenlocatie met daglicht.

De schipper stuurde de
boot snel om alle obstakels
heen. Hij wist immers waar
hij heen moest, en wat hij
onderweg tegen zou komen. De onverlichte boei,
een stuk van de buis die
onderwater verdween, een

boei vol met reflectiestrepen, en toen rustig vaarwater. De buis brak de golven,
en we kregen de opstapper
duidelijk in zicht. Eenmaal
ter plaatsen maakte we
contact en trokken hem
binnenboord. Als een echt
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slachtoffer werd hij gecontroleerd, en gelukkig was er
met hem niks aan de hand.
Een paar hoge golven hadden hem van de buis af
laten glijden en hij dobberde rustig mee met de golven richting het drijfzand.
Gelukkig viel het mee.
Hierna is de inzet nog een
keer herhaald, en na deze
oefening kwam de wissel.
We hadden de groep in
tweeën gesplitst, en het
was nu aan de andere
groep om de zelfde oefening te draaien.
Aan de oefenleiding deze
ervaring snel mee gegeven,
en daar gingen ze weer.
De schipper en zijn groep
waren toe aan de volgende
oefening. Een slachtoffer,
op de kant, gevallen van
grotere hoogte, met een
beenbreuk en een bekkenfractuur. Geen enkel probleem.
Deze oefening wordt nabesproken als door de marifoon klinkt "Hoorn, hier
Hayo. Over". "Hoorn, hier
Hayo. Over."
Iets sneller dit keer. De
schipper antwoord. "Hayo,
hier Hoorn, geef bericht.
Over." "No Play. No Play.
Overlevingspak van een
slachtoffer staat vol met
water. We komen terug
naar de post."
De opdrachten worden gegeven. "Jullie assisteren op

de steiger met de lijnen.
Jullie, de kleedkamer controleren, douche vrij maken
en alvast aanzetten. Jij,
haal een droge deken naar
de steiger toe. Jullie, eventueel assisteren met tillen
als dat nodig is."
Iedereen weet wij hij of zij
moet doen. De training zit
er goed ingebakken. Er
springen overal groene
werklichten aan op de pakken van de opstappers.
Hun werkgebied goed verlicht. Iedereen op positie.
De Hayo arriveert bij de
steiger. De lijnen gaan vast,
en toch enigszins met moeite krijgen we de informatie
over het slachtoffer.... van
het slachtoffer zelf.
Nat, met opgeblazen redvest, en een blik van opwinding, verbazing, en een
heeeeeel klein beetje
schaamte op zijn gezicht.
Dit keer hadden er twee
personen op de buis gezeten. Maar om niet onbeleefd
te willen zijn, had een van
hen zich om willen draaien
zodat hij niet meer met zijn
rug naar de ander zat. Even
de golven af wachten. De
draai ging goed. Plat op je
buik. het leek een goed
plan.
Net als bij de eerste keer
wist een golf over de buis
heen te spoelen en het
slachtoffer mee te nemen.

Eenmaal in het water was
het al snel fout. Zijn pak zat
niet helemaal dicht. De
lucht liep er uit, en al snel
het water er in!
Een klein foutje, met grote
gevolgen. Gelukkig was de
redding nabij. Ook hier
weer het blauwe licht, de
bemanning die goed handelt en een ervaring rijker.
Het gebeurt gelukkig niet
vaak dat er iets met onze
eigen bemanning aan de
hand is. Reden genoeg om
dit met z'n allen even na te
spreken. De slachtoffers
maakten het goed, maar zo
zie je maar hoe gemakkelijk
je in een ongewenste situatie kan belanden. Dit was
echter niet de laatste verassing van de avond, want op
vrijdag oefent ook de jeugd
nog zelfstandig op de vlet.
Met zulke grote golven is de
keuze snel gemaakt. Lekker
het water op! Een van de
jeugdleden zat in de punt.
Hier beweegt de boot het
meeste op en neer op de
golven. Zelfs zo heftig dat je
knieën soms even los komen van de boot.
Beurse knieën wegen niet
zwaarder dan het plezier.
BAM! Een harde klap op
het water, en dan HUP!
Weer mee de lucht in. Even
zweven.. Het spatwater in
je gezicht. De wind die
suist… Dan opeens... water.. natte voeten.. water-
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trappelen.. Handen langs
de rand van de boot.. en
ineens lig je weer aan
boord.
Zonder precies te weten
wat er allemaal gebeurd
is, is één ding duidelijk.. Zo nat was je zojuist
nog niet!
De opstapper die in de
punt zat was na een hoge
golf buiten de boot beland.
Uit reflex is hij direct gaan
zwemmen en heeft zich
eigenlijk meteen weer aan
de rand vast kunnen houden. Hij is snel de boot in
geklommen en weer veilig. Dat was nummer drie!
Drie ongewenste situaties
waarin het materiaal wat
we gebruiken, en de goede training van de mensen
op de boot het verschil
weten te maken.
Alle drie met een grote
glimlach weer aan boord,
een mooi verhaal en een
ervaring rijker.

12 en 13 oktober waren cursusdagen. De leden van de
SAR-ploeg volgden een EHBO-plus cursus/herhaling.
Hiervoor was een grote
ruimte beschikbaar in de
brandweerkazerne.
Op 20 oktober werd er in
de praktijk getraind. De
reanimatiepop lag op een
brancard in Reddingsboot
Hayo. De opstappers hebben ervaren hoe moeilijk
het is om in de beperkte
ruimte van een reddingsboot te werken.

Voor ons allemaal een
herinnering hoe belangrijk
het is om goed voor je
materiaal te zorgen, en
goed te blijven oefenen.
Marvin.
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PUZZEL & PRETPAGINA
Sytse: ‘Wat is dat voor een lawaai?’ Abel: ‘Een auto die een zijstraat in wil.’ Sytse: ‘Maar
dat maakt toch niet zo'n lawaai?’ Abel: ‘Toch wel. Er was helemaal geen zijstraat!’
Vader 1: ‘Wat doet jouw zoon tegenwoordig?’ Vader 2: ‘Die zit op de universiteit!’ Vader 1:
‘Zo, en wat studeert hij daar?’ Vader 2: ‘Niets, hij repareert het dak!’
Bert belt de garage en zegt: ‘Mijn auto is kapot, ik denk dat er water in de motor zit.’
De monteur antwoordt: ‘We komen u helpen. Waar staat u geparkeerd?’ Bert: ‘Hier verderop, in het Markermeer!’
Hoe herken je een domme piraat?
Hij heeft een lapje voor allebei zijn ogen!
Waarom gaat een boom nooit
naar school?
Hij snapt er geen hout van!

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

Jantje stapt in de bus en
vraagt aan de buschauffeur:
‘Gaat u naar de dierentuin?’
De buschauffeur antwoordt:
‘Nee joh, ik moet gewoon
werken!’
Waarom lachen kabouters
als ze voetballen?
Het gras kietelt onder hun
oksels.
Hoe noem je een koe in de
ruimte?
Een koemeet!
Wat is de favoriete sport van
schapen?
Bèèèèétminton.
Stijn gaat naar de dokter. Hij
zegt: ‘Ik heb een bril nodig.’
‘Inderdaad’, wordt geantwoord, ‘want u staat nu in de
kaaswinkel!’
Hoe noem je het favoriete
drankje van een krokodil?
Croca Cola.
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Op vrijdagavond 20 september kwamen de kinderen opgewonden op de
post. “Wat gaan wij
doen?”, vroeg de eerste
meteen.
De evenementencommissie
had een heel weekend gepland voor de jeugdleden.
Je kon vrijdagavond van
19.00 tot 22.00 mee doen.
Zaterdag van 13.00 tot
22.00 en zondag van 10.00
tot 16.00. Als je niet alle
dagen mee kon doen dan
mocht je ook een avond of
dag mee doen.
Er waren allerlei activiteiten
gepland. Op vrijdag en zaterdag waren die bij de reddingspost en op zondag
trokken ze er op uit naar
een –op dat moment- onbekende bestemming.
Vrijdagavond nadat de kinderen wegwijs waren gemaakt op de post en ze de
speeltuin verkend hadden,
startten wij met een speurtocht over het water in de

vletten Padde en
Antje. 12 letters
waren opgehangen in de havens
en moesten gezocht
worden.
“Dat is makkelijk”,
werd er nog gezegd. “Je kunt zo
alles zien!” Een
kwartier later was
het donker en
bleek het toch nog best
lastig te zijn om alle letters
te ontdekken.
Als een letter gevonden
werd moest het gemeld
worden over de porto. Een
speurtocht en gelijk leren
omgaan met de porto. Voor
onze jonge leden is dat wel
heel spannend. Sommigen
wilden toch liever niet door
de porto praten.

op de post meeluisteren
toen de bemanning van de
vlet zei: “Je moet eerst oproepen”. “O, ja!!!!!, Hoorn
wij hebben de D gevonden”, klonk het enthousiast.
Na het zoeken van de letters zijn de vletten nog
even buiten de haven ‘hard’
gaan varen. Eenmaal terug
werd er met de gevonden
letters een zin gemaakt.
“Vriend in nood”.

Later op de avond werd het
iets minder spannend en
klonk het enthousiast; “Wij
hebben de D gevonden!”.
De spreeksleutel bleef ingedrukt, zodoende konden wij

De groep die als laatste alle
letters gevonden had, had
als eerste de zin goed gepuzzeld. Daarmee kwamen
beide groepen op een soort
van gelijke stand tot grote
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tevredenheid van de kinderen.
Om 22.00 werden de kinderen weer opgehaald. Zoals
elk jaar wilden ze allemaal
nog even blijven, nog even
in de speeltuin en nee, ze
w ar e n a ll em aa l n o g
“helemaal niet moe”.
Zaterdagmiddag kwamen
de kinderen rond 13.00 uur
weer op de post. Het was
prachtig weer. De evenementencommissie had het
hele clubhuis volgehangen
met slingers. Yesim was die
dag jarig en deelde taart uit.
Ze kreeg een leuk cadeautje van Notwin en iedereen
liet de taart goed smaken.

In twee groepen
werkten de kinderen samen. Aan
boord van de vlet
moesten puzzels
en raadsels opgelost worden. De
uitkomst van alle
puzzels
samen
was de code om
een slot te openen.
Daarmee
konden de sleutels van de
vlet bevrijdt worden en
werd er met de vlet gevaren. Een ‘escaperoom’ op
zijn Notwins.
De andere groep liep in de
stad met 4 vellen foto’s
waarop een detail van een
huis, bord, boot of stand-

De communicatie met de vletten ging over twee aparte
kanalen. Toen de centralist in gesprek was met de
Hoorn28 (Antje) riep de Hoorn18 (Padde)op. Die kregen
als antwoord “Hoorn18, Wacht Uit”.
Een kleine jongedame aan boord van de Padde had dat
niet verwacht. Verplicht wachten maakte indruk! Terug op
de post ging ze verontwaardigd naar de centralist. “Zei jij
Wacht Uit”, vroeg ze”. De centralist vertelde dat je niet
tegelijkertijd 2 gesprekken over 2 kanalen kunt voeren en
dat er dan gewacht moet worden. Daar kon ze niets tegenin brengen. Nadenkend liep ze weg.

beeld te zien was. Dat detail moest gevonden worden. Enthousiast gingen ze
zoeken. De hele route werd
grondig afgespeurd en elk
gevonden detail ging op de
foto. Sommige details waren zo gevonden, andere
werden volledig over het
hoofd gezien.
Toen de tweede groep in
de stad liep werd het
steeds warmer. “Mogen wij
zwemmen?” “Gaan wij
straks zwemmen?”, werd
zo’n beetje elke 5 minuten
gevraagd. Terug op de post
kregen ze toestemming.
Want wat is nou een jeugdweekend als je niet gezwommen hebt?
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der de douche
gezet, maar hij
had
gezwommen dus was
het niet erg dat
hij koud was. Zo
volgden
er
meer…
De grote eenhoorn (die
beschreven is in het vorige
clubblad) was opgeblazen
en lag uitnodigend in het
water klaar.
“Alleen als je een reddingsvest aan hebt mag je
zwemmen”. De kinderen
vonden dat niet nodig. “Wij
kunnen toch zwemmen”,
werd eigenwijs gemeld.
Maar de evenementencommissie hield voet bij stuk en
dus werden de vesten aangedaan en konden ze eindelijk zwemmen.
Toen de eerste met een
aanloop van de steiger het
water in sprong begreep ze
meteen waarom het vest
nodig was. “Het is
KOUD!!!!!!”, gilde ze. Maar
de kou werd genegeerd en
ze klom meteen in de eenhoorn. De anderen volgden
en negeerden ook de kou.
Gillend van plezier klommen ze in de eenhoorn en
sprongen er weer vanaf het
koude water in.
Anneloes en Simone hielden scherp toezicht. Het
water was maar 15°C. Binnen 10 minuten liep de eerste blauw aan en werd on-

Na het zwemmen werd gegeten. De tafel
was feestelijk gedekt met
mayonaiseborden en ketchupbestek. De patat
broodjes knakworst en
hamburger smaakte prima
na het zwemmen.
’s Avonds werd het Zweedse renspel gespeeld. De
kaartjes met nummers en
plaatjes waren rondom de
post verspreid. In groepjes
van 2 renden de kinderen
van de stoel naar de
plaatjes heen en weer. Wat
een fanatiekelingen. Na een
uurtje was de energie op.
Inmiddels was het clubhuis
veranderd in een bioscoop.

Tijd voor een lange aflevering Malibu Rescue waarin
Junior Lifeguards een
hoofdrol spelen. Liggend op
kussen en dekens werd
gekeken… of stiekem een
beetje geslapen. Zo werd
het 22.00 uur en kwamen
de ouders hun kind weer
ophalen.
Zondag werd weer een
prachtige dag. Om 10.00
uur reed de groep naar het
Belevenissenbos in Lelystad.
In het belevenissenbos kun
je heel veel klimmen. In en
over bomen en over het
water. Een aantal kinderen
speelden Survival Kids. Dit
werd mede door het mooie
weer een groot succes.
Voor wij terug reden naar
Hoorn vroegen de kinderen
aan elkaar of iedereen volgend jaar weer komt… en
of ze straks nog even in de
speeltuin op de Haai mochten spelen.
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“Je maakt je hoofd weer fris”
Tot hun eigen verrassing
stonden Kim en Marijke
paginagroot in de krant.
Trots lieten ze de column
‘Buitenmens van Catrien
Spijkermans van dagblad
Trouw zien.
De tekst luidde: “De eerste
minuten, wanneer het
steenkoude water onverbiddelijk hun wetsuits binnensijpelt en ze hun woorden
noodgedwongen onderbreken voor enigszins hysterisch in- en uitademen, vragen ze zich hardop af:
wáárom?”

Kim en Marijke zwemmen
samen met kun zonen, Jelle, Luca en Myka op zaterdagochtend. Sportief als ze
zijn, zwemmen ze ook samen in het IJsselmeer. Wij
lazen in de column dat ze
het minstens 1 keer per
week proberen. Het was al
lang geen zomer meer toen
de columnist van Trouw ze
zag. De columnist kon zich
er niets bij voorstellen.
Wáárom dan bij gure herfstwind en –miezer het IJsselmeer bij Medemblik in?
“Hier is ruimte, golfslag, er
zijn stromingen. Een ge-

vecht tegen de elementen”,
vertelde Kim opgewekt tegen de krant. “Toch wel
heel lekker hoor.”
“Je
maakt je hoofd weer fris.”
Daarna kleden ze zich weer
om naast hun fietsen. Vaak
krijgen ze de vraag:
“Hebben jullie echt gezwómmen?”
Notwin is trots op deze bikkels zonder koudwatervrees en wij vragen ons af
of ze nog steeds zwemmen.
Inmiddels is het IJsselmeerwater een graad of 6.
Brrr…
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Paula is Freerunner
“Goede run als doel bij de
World Urban Games”
luidde de kop van het
krantenartikel
in
het
Noordhollands Dagblad
van 13 september. Daarin
vertelde Paula dat ze naar
Boedapest ging om zich
met de beste atleten van
de wereld te meten.
Vijf jaar geleden is ze met
freerunning begonnen en er
aan verslaafd geraakt. Bij
freerunning leg je een parcours af met allerlei obstakels. De atleten springen
van het ene obstakel naar
het andere, zwaaien aan
rekstokken en maken salto’s. Het doel is zo snel mogelijk van A naar B komen
en onderweg alle obstakels
zo slim mogelijk te gebruiken.
In de krant vertelde Paula
dat ze aan twee onderdelen
mee deed. Speed en Freestyle. Bij Speed moet je zo
snel mogelijk een parcours
afleggen. Bij Freestyle krijgt
een atleet 90 seconden tijd

om bij het afleggen van het
parcours
zijn/
haar kunsten te
laten zien. Een
jury beoordeelt
dit. Dit is Paula’s
favoriete onderdeel.
Naar aanleiding
van het krantenartikel hebben wij Paula gevraagd hoe
het was gegaan in Boedapest. Ze vertelde dat ze in
de voorrondes bij de Freestyle een hele nette ‘run’
had neergezet maar helaas
1 punt tekort kwam om door
te mogen gaan naar de
finale van dit onderdeel.
De andere wedstrijd
‘Speed’ ging in de voorrondes ontzettend goed! Paula
werd derde. Ze vertelde: “Ik
maakte zelfs nog een foutje, dus ik had nog een seconde sneller kunnen zijn in
de voorronde. Helaas viel ik
in de halve finale, waardoor
ik niet snel genoeg was
voor de finale”. “Echter

weet ik dat ik tot de wereldtop behoor. De tijd die ik
heb neergezet in mijn goede eerste voorronde zou de
tweede tijd zijn geweest in
de finale!”
Dat is een resultaat om
trots op te zijn!
Paula woont niet meer in
Hoorn. Daarom zien wij
haar minder vaak bij Notwin. Incidenteel helpt ze in
als instructeur of bij evenementen.
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GESPOT OP DE HAAI
Bedankt!
Terug in de tijd. 7 juli
2019 Het Iron Man evenement werd in Hoorn gehouden. Een grote groep
vrijwilligers zette zich in
voor het evenement. Allemaal enthousiaste varend
redders
die
verzorgd
moeten worden.
Dat werden ze! Sandra en
Marjan zorgden dat er koffie en thee klaar stond.
Maar alsof dat nog niet
genoeg was, had Sandra
ook een heerlijke cake gebakken. U raadt het al.
Voordat wij een foto hebben kunnen nemen van de
cake, waren er alleen nog
maar kruimels over.
Sandra kreeg het ene compliment na het andere. Om
te plagen werd er ook geroepen: “Morgen weer een
Sandra!”. Sandra reageerde nuchter en zei: “Ik weet
niet of ik het red om voor
morgenochtend ook nog
een cake te bakken.”
Alleen al het feit dat ze er
aan denkt om het weer te
doen, maakt dat je maag
spontaan begint te knorren,
het water je in de mond
loopt en je je wel heel erg
verwend voelt .
Niemand rekende op een
cake voor zondag. Sandra
was als vrijwilligster voor
Iron Man zaterdagavond
nog op de reddingspost en

zou zondagochtend vroeg
ook weer komen.
Waar haal je dan de tijd
vandaag om te bakken.
Maar Sandra verraste ons.
U raadt het al...
Onze keukenprinses had
de volgende dag wederom
een cake mee om ons te
verwennen. Ze was extra
vroeg opgestaan en had
supersnel weer een overheerlijke cake in elkaar
geflanst.
Geïnspireerd door Sandra
kwam ook Anneloes met
een heerlijk baksel op de
reddingspost. Ze had op
zaterdag cupcakes gebakken en meegenomen. Na
een lange middag/avond
toezicht houden bij Outdoor
Stereo smaakten deze cupcakes heerlijk.

prinsessen voor hun lekkere baksels.
Het recept van de cupcakes
was geïnspireerd op de
cake van Sandra. Lekker
simpel. Koop een pak cakemix en ga aan de slag.
Speciaal voor het clubblad
heeft de redactie de cupcakes nogmaals laten bakken
door een Notwinlid.
Toevallig is zij deze maand
op een zaterdag jarig! Wij
zijn benieuwd wat ze gaat
uitdelen in het zwembad…

Wij bedanken deze keuken-
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GESPOT IN HE T ZWEMBAD
Dit is hem dan! Op de foto
lijkt het een kleine man
maar zijn precieze lengte
niet bekend en het maakt
eigenlijk allemaal niet uit,
zijn daden zijn wel groot.
Daarvoor is hij nu, in onze
stad Hoorn, genomineerd
voor vrijwilliger van het jaar
2019 in de categorie 23+.
Betrouwbare bronnen laten
weten dat laatste feitje best
jammer vindt. Hij voelt zich
nog erg 23.
Of hij nu 23 jaar is of 23
jaar met een paar jaar
levenservaring, ook dat
maakt allemaal niet uit
want hij is nu nog steeds
even actief als toen hij
daadwerkelijk 23 was en
hij verdient het om vrijwilliger van het jaar het worden.
Vrijwilliger van de Reddingsbrigade
betekent
voor Marvin het volgende
(hoewel hij dat misschien
zelf ontkent); Je hebt een
betaalde baan. Naast die
betaalde baan heb je een
tweede baan (de bestuurlijke en organisatorische
zaken rondom Notwin).
Die baan vraagt bij tijd en
wijle net zoveel uur van je
als je betaalde baan, alleen je doet het vrijwillig.
Dáárnaast heb je een
hobby. Die hobby is, zeg
maar, de praktijk. Het
daadwerkelijk lesgeven in
het zwembad, het oefenen

op vrijdagavond, het midden in de nacht uitvaren
met de reddingboot omdat
je iemand gaat helpen die
in nood is. Dat doe je gewoon, omdat het goed voelt
als je iemand kunt helpen.
Marvin is niet de enige vrijwilliger die zoveel tijd in
Notwin steekt. Er zijn er
meer, maar die zijn helaas
niet genomineerd. Het zijn
wel allemaal helden.
Zo kennen wij andere vrijwilligers die zo’n 14/15 uur

per week aan Notwin besteden en zo zagen wij onze
vrijwilligers een weekend
lang Sinterklaas begeleiden.
Voor de intocht in Hoorn
verzamelden ze zaterdag
om 09.30 op de post. 10.00
werden de boten gehaald
en voeren ze richting de
haven. 11.30 kwam Sinterklaas aan. Na het ontvangst
mochten ze lunchen en
werden de boten opgeruimd. Ze waren rond 14.30
klaar. Een paar bleven nog
om onderhoud aan de
helmen te doen en stopten rond 16.00.
De dag erop gingen ze
naar Amsterdam om daar
de intocht te begeleiden.
04.30 uur waren ze op de
reddingspost. 05.00 voeren ze uit. 07.00 uur waren ze in Amsterdam om
vervolgens in colonne
naar het Amstel Businesspark te varen. 10.15
startte de intocht. 11.45
waren ze klaar in Amsterdam en voeren ze via de
visboer in Volendam naar
huis. Om 15.00 waren de
boten opgeruimd.
“En dan begint nu het
weekend!”, riep een vrijwilliger.
Toch kun je dat beter niet
hardop zeggen, voordat
je het weet gaat de pager
weer en is het weer tijd
om te hobbyen.
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WIST U DAT...
Onze secretaris Alewijn Ott gaat stoppen met de functie.
Wij een nieuwe secretaris zoeken
Je je kunt melden bij Jan Tigchelaar als je interesse hebt.
De zwaartekracht zijn werk deed.
De vissen onze schaar hebben.
Die Zentralist des Jugendwochenendes ein Buch las.
Wir nichts davon verstanden haben.
Google Übersetzer eine Lösung an bot.
De communicatie gelukkig wel te verstaan was.
20 september een nieuwe gadget in gebruik werd genomen.
Het makkelijker is geworden om de poort van de haven te openen.
Er sindsdien niet meer iemand heen en weer hoeft telopen met een sleutel.
55 seconden prima te overbruggen zijn.
De slagroom over datum was.
Wij niet wilden dat iedereen geschift werd.
De bus snel weggedaan is om geschifte leden te voorkomen.
De evenementencommissie heel blij is met de helpende handen van het jeugdweekend.
Speciale dank uit gaat naar Mirre, Finette, Elise, Lars, Fleur en Angela.
Je dingen gratis kunt doen.
Sommige kinderen nooit iets gratis doen.
Zij zich daar enorm over verbaasden toen ze tot de conclusie kwamen dat het vet leuk is
om te doen.
Het een feit is dat een droogpak een natpak wordt als je je rits niet dicht doet.
Er mensen soms wat vergeetachtig zijn.
Dat kan gebeuren, zelfs als je heel veel ervaring als redder hebt.
Wij dus geen wist u datjes schrijven over mensen die vergeten zijn hun rits dicht te doen.
Wij dat doen omdat de redder er al zoveel aan herinnerd wordt.
Wij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar wensen.
Wij hopen dat iedereen naar de Nieuwjaarsborrel komt.

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

Vrijdag 03 januari 2020, 19.00 - 21.00 uur,
Reddingspost De Haai, Visserseiland 214, Hoorn
Komt allen en neem je eigen beker/mok mee!
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AGENDA NOTWIN
Za.

21 Dec.

Gewoon zwemmen

Za.

28 Dec.

Spellenochtend 09.00-11.00

Vr.

03 Jan.

Nieuwjaarsborrel 19.00-21.00 op de reddingspost (zie blz. 30.)
Iedereen is welkom.

Za.

04 Jan.

Gewoon zwemmen

Za.

25 Jan.

Proefexamens

Za.

15 Feb.

Gewoon zwemmen

Za.

22 Feb.

Gewoon zwemmen

Za.

04 Apr.

Examens

Za.

11 Apr.

Familiezwemmen

Zo.

12 Apr.

Geen zwemmen i.v.m. Pasen

Za.

25 Apr.

Gewoon zwemmen

Za.

02 Mei

Gewoon zwemmen

Zo.

31 Mei

Geen zwemmen i.v.m. Pinksteren

KIJK REGELMATIG OP WW.NOTWIN.NL

.................................
Nieuwe KOPIJ voor 16 februari 2020 inleveren.

Wie schrijft een stukje?
Opsturen naar:

redactie@notwin.nl
.................................
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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

