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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
Ik ben net thuis uit Hoorn
en geniet nog na. Wat
was het heerlijk om alle
Notwinners weer te zien
en om in het zwembad te
zijn.
Het enthousiasme spatte er
vanaf. Wij mogen weer!
Het was even vreemd om
de nieuwe routing in het
zwembad te nemen en de
anderhalve meter afstand
houden tot iedereen, die je
al zo lang niet hebt gezien,
dat is lastig.
De zwemlessen zijn nu ook
iets anders. Je mag nu een
tijd reserveren waarbij je
moet aangeven of je gezond bent en tijdens het
zwemmen blijf je op de
anderhalve meter afstand
letten. Het is allemaal zo
onnatuurlijk, maar als wij
ons best doen komt de gewone samenleving hopelijk
snel terug.
Hoe raar het was als je
terugdenkt aan “vroeger”.
“Tot volgende week, allemaal!”, riep ik zondag 8
maart naar de zwemmers
die net een leuke bootcamp
en aquajogles gekregen. Ze
verlieten het zwembad met
een grote smile en een
voldaan gevoel.
Iedereen was toen nog in
de veronderstelling dat wij
elkaar de volgende week
weer zouden zien.
Wij waren ons totaal niet
bewust wat er in Brabant
speelde. Brabant was net

zo’n ver-van-ons-bed-show
als Wuhan, in China. Maar
in de week die volgde veranderde alles drastisch.
Dat wat ze in Brabant en
Wuhan al wisten drong
door in de rest van Nederland. In West Friesland, bij
onze vereniging, bij iedereen. Corona is geen grapje,
corona is geen griepje, het
is serieus en het had en
heeft grote impact op ons
leven.
Dingen die je nooit verwachtte gebeurde wel.
Ineens heb je geen werk of
werk je thuis. Ineens mag je
niet meer naar school. Ineens mag je niemand meer
zien, of zie je juist dingen
die je nooit verwachtte te
zien..
Voetstappen op de trap,
slof, slof, slof in de gang.
De deur gaat open. Puberella stapt de kamer in. Ze
is net wakker en heeft haar
eenhoorn-onesie
aangetrokken, jawel, die met
hoorn op de capuchon!
Onder de capuchon zit
piekhaar en zie je twee
slaperige ogen. Ze pakt een
kop thee. “Het is wel lekker
dat je niet naar school hoeft
te fietsen”, zegt ze
en trekt vervolgens
de laptop naar
haar toe. De les
begint over een
minuut. De capuchon zakt scheef
door de hoorn.
Puberella is echter
nog zo slaperig dat

ze vergeet om de camera
uit te zetten en hangt op de
stoel. Als slaperige eenhoorn geeft ze de docent
een bijzonder beeld tijdens
de online les.
De impact van Corona op
onze vereniging is ook terug te lezen in het clubblad.
Er ontstonden grappige en
leuke momenten toen wij
elkaar online opzochten en
die zijn in deze Boei beschreven.

Toch zat de buitenwereld
niet helemaal op slot. Voor
de leden van de SAR-ploeg
gingen de inzetten gewoon
door.
Met
wat
aanpassingen
wordt er hulp verleend. Als
een inzet veilig afloopt voor
alle betrokkenen en het
materiaal keert een groep
blije redders weer terug
naar de Haven.
Op dat moment is alles
zoals het altijd was...
Pien
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VOOR ZITTER
Beste leden,
De vlag ging uit, hoog in
top. Niet voor Koningsdag, of Bevrijdingsdag en
zelfs niet voor Koningin
Maxima. Nee de vlag ging
uit omdat we weer een
herstart krijgen. Eindelijk
kunnen we weer onze voeten nat maken in het water
van zwembad “De Waterhoorn”
Een sprong in de lucht was
wel op z’n plaats (want anders krijg ik de vlaggenstok
niet in de houder) nee, de
sprong was van vreugde
want hier hebben we heel
lang op moeten wachten.
Maar allereerst wil ik mijn
grote waardering uitspreken
naar onze TC. Deze commissie heeft zich de laatste
maanden de blaren op hun
tong vergaderd (iedere
week) om ons wekelijks, via
de digitale snelweg, op de
hoogte te houden en ons te
voorzien van Reddingsbrigade gerelateerde spelletjes of oefeningen. Hartelijk
dank hiervoor.
Wanneer jullie dit lezen zijn
we al gestart en hebben
jullie de eerste ervaringen
gehad met het aangepaste
zwemmen. Laat ik het duidelijk zeggen, wij hadden
het ook graag anders gezien maar wij worden gedwongen door de heersende omstandigheden en wij
hopen dat we heel snel
weer echte oefeningen kun-

nen doen met het materiaal
zodat wij onze geoefendheid weer op peil kunnen
brengen.

Er staat ons nog één grote
uitdaging te wachten en dat
is de digitale jaarvergadering. Dat is echt een uitdaging voor ons maar we
gaan ons best doen om het
goed te laten verlopen.
Ook daar hebben wij jullie
voor nodig. Alle informatie
hierover vind je in de mail
die jullie hierover hebben
gekregen of nog zullen krijgen. Zo’n vergadering behoefd wel wat oefening en
daarom worden jullie uitgenodigd om mee te draaien
met de uitprobeer avond.
Wanneer je deel wilt nemen
aan de vergadering is het
echt nodig om met deze
speciale avond mee te
doen zodat je weet hoe of
het gaat en wat je moet
doen om het goed te laten
verlopen. Zoals ik al eerder
heb aangegeven zijn wij
wettelijk verplicht om, na
het sluiten van het verenigingsjaar, binnen een bepaalde termijn een jaarvergadering te beleggen. Door
de Corona-crisis kunnen we
dit niet doen op de gebruikelijke manier dus vandaar
dat we deze oplossing hanteren.

en natuurlijk hoop ik dat
jullie allemaal het verwachte resultaat behaald hebben. En dan is het alweer
bijna zover dat we vakantie
gaan vieren. Heel veel vakantieplannen zijn door het
Corona in het water gevallen en ik hoop dat jullie
evengoed nog een prettige
vakantie zullen hebben.
Tot slot wil ik jullie vragen
om je mailbox en de website goed in de gaten te houden want in de vakantieperiode zullen daar de plannen voor na de vakantie op
komen te staan. Natuurlijk,
zoals ik de laatste maanden
steeds ben geëindigd, hou
je aan de richtlijnen en blijf
gezond. Tot ziens in het
zwembad.
Groeten, Jan Tigchelaar.

Inmiddels hebben velen
van onze leden, ook alweer
op een speciale manier,
hun examentijd afgesloten
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BESTUUR NOTWIN
UITNODIGING
ONLINE JAARVERGADERING
Hoorn, mei 2020
Leden van Notwin en ouders van de jeugdleden,
Het bestuur van de Reddingsbrigade “Notwin” te Hoorn nodigt U hierbij uit tot het
bijwonen van de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering op
Vrijdag 26 juni 2020. Aanvang 20.00 uur
Vanwege de corona maatregelen zal de vergadering dit jaar digitaal worden
gehouden via het platform: https://meetme.bit.nl en een inlogcode die via de
week mail wordt verstrekt.
(Voor de leden die behoefte hebben om vooraf het inloggen te oefenen, bent u
welkom op woensdag 24 juni om 20.00 uur. Dit gaat via dezelfde website en
inlogcode.)
Zowel op 24 juni als op 26 juni is er voor technische vragen een helpdesk
beschikbaar via het nummer van de reddingspost (0229-313063).
Wij hopen dat U de gelegenheid heeft om te kunnen inloggen op deze
vergadering. In het bijzonder zullen wij het op prijs stellen als ook de ouders van
onze jeugdleden deze vergadering willen bijwonen.
De vergaderstukken, spelregels voor de vergadering, technische uitleg en
verdere info staan op onze website, www.notwin.nl/bestuur/jaarvergadering
Om de vergadering soepel te laten verlopen
dienen vragen betreffende de onderwerpen van
de vergadering tot 72 uur voor aanvang per
email te worden ingediend via info@notwin.nl.
Namens het bestuur,
Alewijn Ott,
Secretaris
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ZWEMBADZAKEN
Corona-tijd
Het lijkt alweer heel lang
geleden dat er “ineens”
een persconferentie door
de
minister-president
werd aangekondigd.
Het is nu bijna 3 maanden
geleden. Toen werd er
“ineens” bepaald dat de
restaurants dicht moesten.
De volgende dag gingen
ook de scholen en kinderdagverblijven dicht. In dat
weekend konden wij als
vereniging al niet meer
zwemmen…Geen zwemmen meer, maar ook geen
theorielessen meer, geen
voorbereiding naar het examen.
De genomen maatregelen
zouden in ieder geval duren
tot 2 april… ”Kunnen we
dan 4 april examens doen?”
“Hoe moet dat met de
proefexamens voor de theorie?”
Er waren veel vragen en
geen antwoorden. Niemand
wist hoelang dit zou gaan
duren.
In eerste instantie hoopten
we vlak voor de zomervakantie misschien nog konden afzwemmen. Er werd
onder voorbehoud intern
een proefexamen theorie
en een afzwemdatum ingepland, maar helaas bleek
ook dit niet mogelijk.
Nadat duidelijk werd dat het
allemaal langer zou gaan
duren dan een paar weken

zijn we binnen de Technische Commissie met de
instructeurs aan de slag
gegaan om andere activiteiten online te gaan organiseren.
Het werd (en is nog steeds)
een uitdaging om iedereen
bij een onlinebijeenkomst te
kunnen begroeten. We begonnen met een online
vergaderen met de technische commissie. Vervolgens waren de instructeurs
aan de beurt voor een onlinebijeenkomst.
Het bleek dat alle instructeurs de zwemmende leden
wel heel erg misten en toen
werd de fotocollage samengesteld (zie voorpagina).
Zo ontstond ook het idee
om op zaterdag 11 april het
familiezwemmen
online
door te laten gaan. Een
aantal van jullie hebben
daaraan meegedaan en
daarmee werd het een gezellige bijeenkomst. Van
09.00 tot 11.15 uur kon
iedereen meedoen via videobellen.
De instructies stonden in de
mail en het werkte! De TC
was de hele ochtend online.
Heel wat leden en instructeurs kwamen ‘even’ langs.
Wat was het leuk om elkaar
weer even te zien en te
spreken.
Zeker in de eerste weken
van de Coronatijd was het
opsteker.

Vanuit de TC zijn we
verdergegaan
met
het
versturen
van
thuisopdrachten,
naast
“echte” zwemmend redden
opdrachten
zijn
ook
“klassieke” spellen zoals;
memory, ganzenbord en
domino, in reddingsbrigade
stijl verstuurd naar alle
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ZWEMBADZAKEN
leden. Rond Bevrijdingsdag
is er een thuisopdracht verstuurd over bevrijdingsgrepen. Wij vragen ons wel
af; “Heeft iemand de
bevrijdings- en vervoersgrepen geoefend?”
Voor de Life Savers is er
nog een onlinebijeenkomst
georganiseerd waarin we
naast gezellig kletsen ook
met zwemmend redden
theorie aan de slag zijn
gegaan. De online les werd
gegeven
door
onze
instructeurs Erik, Devlin en
Kim.
Ook zijn er nog 2 hele leuke
filmpjes verstuurd naar de
leden. In april is er een indoor aqua bootcamp filmpje
gemaakt door Pien en
Fleur, en in mei is er een
buiten water filmpje gemaakt door onze instructeurs Lars, Hidde en Marvin. Er kwamen leuke reacties op binnen. Of de trainingen nu zijn uitgevoerd
weten wij niet. Er kwamen
in elk geval geen filmpjes
van binnen.

lokale overheid (gemeente)
en het zwembad moesten
afwachten om te mogen
gaan zwemmen. De TC
kwam in actie en besloot
niet af te wachten, we wilden, zodra het weer mogelijk was, zo snel mogelijk
weer het zwembad in.
Met richtlijnen die al waren
afgegeven voor de buitensporten zijn we aan de slag
gegaan. We hebben contact gezocht met het zwembad en de gemeente. Wat
mogen we wel? Wat mogen
we niet? Wat moeten we
aan extra maatregelen nemen? Uiteindelijk kwam de
melding vanuit de Waterhoorn dat zij op 13 mei
weer zou gaan beginnen
met banen zwemmen, meer
nog niet…nog even afwachten dus…
Daarna kwam de melding
dat op 18 mei de (gewone)
zwemlessen weer zouden
beginnen en weer een

week later de groepslessen
én de verenigingen! Snel
de puntjes op de i; het protocol, opgesteld voor het
zwemmend redden, opgesteld en laten goedkeuren… Veel (schrijf- en denk
-) werk maar voor een goed
doel. Op woensdag 20 mei
kregen we toestemming om
te gaan beginnen.

De thuis-opdrachten kun je
terugvinden in de wekelijkse mail, of kijk op
www.notwin.nl/thuis
Wij hadden nog meer in de
planning en er werd zelfs
nog nagedacht over buiten
activiteiten,
toen
we
(opnieuw) ineens hoorden
dat het zwembad weer
open mocht gaan. Er werd
wel meteen bij verteld dat
we de richtlijnen van de
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ZWEMBADZAKEN
We mogen weer!
Uiteraard met beperkingen, regels
en
voorwaarden,
maar ook op een
andere tijd!
Zwemmend redden is een
contactsport, en dat mag
nog niet. We beginnen dus
rustig weer met het opbouwen van de zwemconditie.
Omdat De Waterhoorn ook
aan allemaal regels moet
voldoen worden daar de
zwemlessen vanaf 10 uur
gegeven. Dat betekende
dat wij vanaf 10.00 uur niet
meer konden zwemmen.
Met creatief denken en
puzzelen zijn we uiteindelijk
overeen gekomen met het
zwembad dat we tot de
zomervakantie zwemmen
tussen 08.30 uur en 10.00

uur en dat we naast het
wedstrijdbad ook het doelgroepenbad in die tijd zullen gebruiken.

Opnieuw puzzelen en meten voor de TC; hoe krijgen
we het voor elkaar dat iedereen weer de kans krijgt
om te komen zwemmen.
We hebben groepen ingedeeld en zullen in ieder
geval tot de zomervakantie
in die groepen blijven
zwemmen.
Ook een baanindeling is
gemaakt en die blijft tot de
zomervakantie ook hetzelfde. Voor nu is het even
aanpassen, maar we kunnen tenminste weer zwemmen!

Tot de zomervakantie
zwemmen
tussen 08.30 uur

en 10.00 uur én alleen als je online
reserveert voor een
plek.
Hoe gaat het dan verder
met de examens…. Voorlopig mag dat nog niet. Dit
(school-) jaar zullen we dus
geen examen meer doen.
Hoe we dat volgend seizoen gaan oppakken daar
gaan we nog over praten.
Dit is natuurlijk heel erg
afhankelijk van wat er allemaal wel mag binnen de
gestelde regels. Zo kunnen
we nog niet aan examens
denken zolang we nog
steeds op 1.5 meter van
elkaar af moeten blijven
staan. Hoe dit verder gaat
verlopen weten we dus nog
niet, we houden u daarvan
op de hoogte.
De TC

Wij mogen weer. Aangepast zwemmen in o.a. het doelgroepenbad
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VARENDREDDEN
Overzicht inzetten Reddingsboot Hayo
01-2-20 Telefonische melding Ponton De Baai losgeraakt.
12-2-20 Assistentie zeiljacht.

26-3-20 Melding voor zeiler in problemen. Meerdere malen is het bootje omgeslagen buiten de haven. De jongen was goed zelfredzaam en droeg beschermende kleding. Er waren problemen met zijn roer en mast.
07-4-20 Motorproblemen motorkruiser. Dit werd de eerste alarmering voor onze alarmploeg waarbij de bemanning moest werken conform het nieuwe Corona protocol. Vaartuig
en opvarenden afgeleverd in de haven.
07-4-20 Assistentie zeiljacht.
12-4-20 Alarmering om hulp te bieden aan een zeilboot met losgeraakte schroefas.
19-4-20 Gebroken mast zeiljacht Reddingsboot. Hayo is gealarmeerd om hulp te verlenen aan een omgeslagen vaartuig. Ter plaatse viel het gelukkig mee. Opvarenden maken
het goed. Vaartuig heeft veel schade.
22-4-20 Assistentie zeiljacht met motorstoring. Na een aantal zoekslagen bleek het vaartuig al veilig in de haven te liggen.
08-5-20 Motorproblemen speedboot. Het vaartuig met accuproblemen drijft het werkgebied van de dijkversterking binnen. Opvarenden slaan alarm. Reddingsboot Hayo heeft
vaartuig afgeleverd in de haven.
22-5-20 Lijn in schroef zeiljacht. Vanmiddag gingen de pagers van de alarmploeg af om
hulp te verlenen aan een zeilboot met lijn in de schroef. Door de weersomstandigheden
kon het vaartuig niet meer zelfstandig de haven bereiken.
23-5-20 Gescheurd zeil en paniek aan boord van een 12m lange zeilboot. De Kustwacht
alarmeert Reddingsboot
Hayo. Opstapper overgezet en het vaartuig en
bemanning naar de haven begeleid.
27-5-20 Melding vaartuig
op drift. Vanavond is
Reddingsboot Hayo na
telefonische melding uitgevaren voor een catamaran op drift. Vaartuig
aangetroffen. Opvarenden waren aan boord en
hadden de situatie onder
controle.
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VARENDREDDEN

Hulpverlening in Coronatijd
Terwijl de meeste activiteiten binnen de vereniging tot stilstand zijn gekomen, of over zijn geschakeld op een digitaal
alternatief, is de alarmploeg nog altijd oproepbaar voor de Veiligheidsregio en het Kustwachtcentrum.
In de hulpverlening kan
iedere seconde tellen. Om
deze reden zijn vrijwel alle
handelingen die worden
verricht, van het opkomen
na alarmering, het werken
op de boot, tot de afronding
en evaluatie van een inzet,
gevat in procedures en
afspraken.
Al jaren wordt er wekelijks
getraind door de vrijwilligers
van de alarmploeg om deze
procedures zo goed mogelijk te doorlopen en daarmee het verloop van de

inzet zo voorspelbaar mogelijk te maken. En toen
kwam het virus om de hoek
kijken.
De procedures zoals we ze
gewend zijn pasten niet
meer in de maatregelen die
werden afgekondigd door
de overheid. Ook inhoudelijk werden landelijk de
richtlijnen van de hulpverlening aangepast.
Vele handelingen die een
automatisme zijn geworden
dienen nu net even anders
of helemaal niet te worden
uitgevoerd.
De nieuwe werkwijze tijdens Coronatijd moet bij elk
alarmploeglid bekend zijn
en door ieder alarmploeglid,
ook wanneer de adrenaline
door je lijf giert, op de juiste
wijze worden uitgevoerd.
Zonder dit te kunnen oefe-

nen op de oefenavonden of
langzaamaan in te voeren.
Het werd van de alarmploegleden verwacht dat
alle routine die ze in de
afgelopen jaren hebben
opgebouwd van de één op
de ander dag werd gewijzigd, zonder dat dit ten koste zou gaan van opkomsttijden, inzetbaarheid en het
handelen op de boot.
De Corona aanpassingen
beginnen al bij de alarmering. Bij alarmering door de
Veiligheidsregio en het
Kustwachtcentrum dienen
wij eerst uit te vragen hoe
de Corona situatie is aan
boord van het schip waar
we naartoe moeten. Wanneer wij telefonisch gealarmeerd worden dient de
beller te worden uitgevraagd over de gezondheid
van de opvarenden.
Normaal gesproken wordt
na de aanname van de
telefonische melding direct
de hele alarmploeg gealarmeerd.
Op dit moment worden er
maximaal 5 opstappers
gealarmeerd, dit zorgt er
voor dat er niet overbodig
veel mensen de straat op
moeten en elkaar treffen bij
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mogelijk op de reddingspost te komen, dienen dus
buiten te wachten tot er
plaats is om hun overlevingspak aan te trekken. Dit
kost ook tijd.
Vergeet ook niet in alle
haast de tas met Corona
PBM’s mee te nemen…

de reddingspost. Het selecteren en alarmeren van de
juiste mensen kost tijd.
Aankomende
opstappers
worden helemaal niet meer
gealarmeerd als bemanning. Zij vervullen de taak
van walhulp, bedienen de
bootlift en zorgen dat de
Hayo zo snel mogelijk gereed is voor inzet. De walhulp zien we pas weer terug bij de volgende alarmering. Normaal blijft de walhulp vaak tijdens het incident in de haven wachten
of op de reddingspost, nu
moet hij naar huis.

den. Hoe moeilijk dit ook is.
Wanneer de opstappers
aankomen bij de reddingspost, die buiten alarmeringen op al 2 maanden is
gesloten, mogen er niet
meer dan 3 mensen tegelijkertijd binnen aanwezig
zijn. De overige 2 opstappers, die net hun best gedaan hebben om zo snel

Dan begint het eigenlijk
pas. Mondkapjes, handschoenen, spatbril, alles is
mee en dient afhankelijk
van de situatie wel of niet
gedragen te worden. De
procedures voor hulpverlening aan een slachtoffer op
een boot in de haven wijkt
af van de zelfde hulpverlening aan een slachtoffer op
een boot buiten de haven.
De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen
tijdens hulpverlening aan
een zeilboot met gebroken
mast zijn anders dan wanneer er een persoon gewond is geraakt door die

Natuurlijk geldt ook binnen
de alarmploeg dat je niet
beschikbaar kan zijn wanneer je voldoet aan de
reeds
bekende
corona
symptomen zoals gesteld
door het RIVM. Ook proberen de opstappers om zoveel mogelijk onderling de
1,5m afstand aan te hou-
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gebroken mast. De EHBO
middelen zijn aangevuld, zo
moet er nu gebruik worden
gemaakt van een filter tijdens de beademing. Reanimatie van een kind wijkt af
van reanimatie aan een
puber. Reanimatie van een
volwassen slachtoffer op de
kant wijkt af van reanimatie
van een volwassen slachtoffer op een boot buiten de
haven… enz.

helmen, de portofoons, het
aanvullen van de PBM’s uit
de Coronatas
Het vraag allemaal best wel
wat van de ploeg, helemaal
omdat we dit dus allemaal
niet kunnen oefenen. Iedere 2 weken wordt het nieuwe protocol getoetst en
indien nodig aangepast aan
de nieuwe medische inzichten en de landelijke maatregelen.

Het is altijd leuk om na een
goede afloop nog een
praatje te maken met de
slachtoffers. Dit is er niet
meer bij. Na afloop is er
geen koffie meer op de
post, nabespreking gebeurt
buiten of niet. Alleen de
aspecten uit het Coronaprotocol worden verplicht geëvalueerd, ook dit gebeurt
buiten. Dit gaat ook niet
meer binnen, de reddingspost is ingericht als een
soort schoonmaakcentrale.
Na de evaluatie begint de
grote schoonmaak van de

Onze opstappers ontvangen het protocol steeds
digitaal en ondervinden de
wijzigingen voor het eerst
bij een alarmering. De nieuwe protocollen zijn zo praktisch mogelijk opgesteld om
te zorgen dat alle wijzigingen zo eenvoudig mogelijk
zijn te implementeren.
Maar helaas zijn de scenario’s waar we in terecht
komen niet zo zwart-wit en
dient er zoveel mogelijk in
de geest van het protocol te
worden gehandeld.
Dit

verloopt over het algemeen
erg goed.
De nieuwe werkwijze maakt
de inzet ingewikkelder maar
het past eigenlijk ook wel
erg goed bij ons als Reddingsbrigade. Alles is gericht op het zo lang mogelijk
door laten gaan van de
24/7 hulpverlening op het
Markermeer, Op een zo’n
veilig en uitvoerbaar mogelijke wijze voor onze eigen
mensen en de mensen die
wij hulp bieden. Alles vanuit
een preventieve houding.
Dit gaat erg goed. Onze
opstappers voelen dat hun
veiligheid serieus wordt
genomen en de reacties
van de watersporters die wij
hulp bieden zijn ook vol lof.
Sinds de ingang van het
Coronaprotocol is de alarmploeg 13x ingezet.
Vincent.
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Oefenavond op afstand
Een gewone vrijdagavond
19.30 uur. Het clubhuis is
afgeladen vol, de stoelen
rondom de grote tafels zijn
bezet en een tweede ring
van redders is ondertussen
in aanbouw. De laatste
varende redders komen
snel binnen terwijl jeugdige
redders al druk in de weer
gaan met hun materialen.
De één schenkt nog de
laatste koppen koffie in,
terwijl een ander in de drukte een indeling voor de boten probeert te maken. Zo
niet deze weken. Het is stil

op de post: geen koffie,
geen mensen in de reddingspakken en al helemaal
geen gezelligheid.
Toch zien deze redders
elkaar, al is het in digitale
reddingsposten genaamd
Skype en Jitsi.
De leden van de strandploeg en alarmploeg zitten
nu misschien wel letterlijk
stil op vrijdagavond, maar
figuurlijk zeker niet. In menig huiskamer klinken op
vrijdagavond de wekelijkse
mededelingen waarna er

hard wordt geoefend. Voorafgaand aan de oefenavond is er, net als normaal, altijd eerst even bijkletsen. De koffie moet dan
wel zelf worden gezet, de
koekjes worden digitaal
gedeeld. Een leuke bijkomstigheid is dat nu ook partner, ouders of kinderen
even op de oefenavond in
beeld kunnen komen.
De strandploeg heeft een
eigen Skype-groep, waarin
een paar dagen voor de
vrijdag al de benodigdheden en bijzonderheden voor

Nieuwe redders gezocht/gevonden.
We zijn minder zichtbaar in de havens en op het Markermeer. De Reddingsbootdag is
geannuleerd, maar toch hebben wij afgelopen tijd 3 nieuwe aanmeldingen binnen gekregen van opstappers! Hier zijn wij erg blij mee en we gaan graag met hen in gesprek.
Echter, het is voor beide partijen eerst nog even een oefening in geduld, want we hebben door de maatregelen deze 3 enthousiastelingen nog niet op de reddingspost kunnen uitnodigen. We hopen hier binnenkort verandering in te brengen en anders alvast
digitaal verder met elkaar kennis te maken.
Bent u iemand die graag mensen wilt helpen, iemand die wil helpen bij de waterhulpverlening rondom Hoorn, iemand die een reddingspak
goed zou staan? Dan willen wij ook graag met u
kennismaken. Twijfel dan niet langer want wij zoeken meer redders! We zitten nog niet vol hoor!
U kunt zich altijd aanmelden via vr@notwin.nl of kijk
eerst nog even op onze site voor meer informatie.
Niks voor u? Verspreid dan deze oproep vooral onder uw familie en vrienden!
Lars Schoen
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Alleen nog even zorgen dat
iedereen de juiste materialen in huis heeft…” Aldus
geschiedde: waterkaarten,
handschoentjes en oefentouwtjes werden de 1e ronde rondgebracht.
Twee weken later kon men
zelf nog een mini EHBO-set
ophalen van de post.

de komende oefenavond
worden gedeeld. De lessen
zijn onderling verdeeld en
worden goed voorbereid.
Met een interactief programma blijven de hersencellen die zich bezig houden met varen en redden
actief. Als de maatregelen
het weer toestaan, het
drukker wordt op het water
en de patrouilles weer nodig zijn is deze club er klaar
voor. Leuk feitje over de
strandploeg: die naam bestond al jaren voor de plannen en aanleg van het
stadsstrand. Het is gewoon
een algemene term in de
Reddingsbrigade
wereld
voor een ploeg die een stuk
water bewaakt. Nu het
strand snel groeit wordt
onze ploeg dus ook letterlijk
een strandploeg.
De bijzonderheden van het
strand zullen vast een plek-

je innemen in de oefenavonden van deze ploeg.
De alarmploeg is nog actief
voor de SAR-taak, zoals
elders in dit clubblad wordt
beschreven. Daarom gaan
ook deze oefenavonden
‘gewoon’ door, maar dan
natuurlijk digitaal.
Tijdens een brainstormsessie hebben de schippers
hun hoofd gebroken over
hoe ze die moesten invullen. “Wat kun je nou eigenlijk goed oefenen op afstand en hoe houden we de
redders vaardig?” “Knopen!
Dat kun je op afstand doen
en is nog lekker praktisch
ook.” “Het corona-protocol
zelf moet nog besproken
worden.”
“Communicatie!
Daar kunnen we ook wel
wat leuks mee.” “En navigatie, dat doen we anders niet
zo vaak.” “Tot slot dan nog
EHBO.

Als varend redder is het
niet achterover leunen tijdens zo’n oefenavond. Er
worden pittige vragen gesteld tijdens de presentaties, onverwachts moet er
opeens wat geknoopt worden en ook hoofdrekenen
komt regelmatig terug. Ook
discussies worden niet geschuwd als er tijdens een
gesimuleerde inzet van
alles misgaat (de sabotage
oefening). Zelfs de huisgenoten van de redders waren het slachtoffer van een
praktische EHBO oefenavond.
Digitaal zijn die oefeningen
wel vermoeiender, maar
verder zijn er louter positieve reacties iedere vrijdag.
Ik vind het leuk om te zien
dat er zoveel varend redders actief blijven op de
oefenavond. Het plezier dat
we zelfs digitaal met elkaar
hebben onderstreept de
band die we met elkaar
hebben. We kunnen er als
varend redden trots op zijn
dat we samen geoefend
blijven en er weer staan als
het nodig.
Lars
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Evenementen bewaking
Misschien wel het leukste
wat onze verenging te
bieden heeft. De evenement bewakingen op en
langs het water.
Als je in Hoorn een evenement wil organiseren, dan
moet je daar een vergunning voor aanvragen. Je
wordt dan gevraagd om
allemaal documenten inleveren, en in een van die
documenten moet je precies omschrijven hoe je de
veiligheid van bezoekers en
deelnemers waarborgt. Hier
komen wij vaak om de hoek
als een evenementen bij
het water plaatsvindt.
Niet alleen de leden van
Notwin, maar ook van andere brigades kijken altijd
enorm uit naar de evenementen die we gezamenlijk
uitvoeren. Het geeft toch
altijd een extra goed gevoel
als je die leuke hobby met
zo veel mogelijk mensen
kan delen, en op zo’n dag
ervaren we allemaal het
zelfde.
Het is dan ook best even
slikken als je hoort dat alle
evenementen tot en met
september afgelast worden,
en alles wat daarna komt
nog maar de vraag is of en
op welke manier deze door
kunnen gaan. Van de organisatie van Ter rede van
Hoorn hebben we bijvoorbeeld de afzegging binnen
gekregen. Hier zouden we

de zwemwedstrijdbewaking
weer op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan gaan
doen. Die uitdaging waren
we natuurlijk graag aan
gegaan, maar helaas ging
dit toch niet lukken.
Man over boord is een cursus voor mensen die aangesloten zijn bij de Nederlandse tourzeil vereniging.
Het begint met een theorie
ochtend op de reddingspost, waar ze leren wat de
gevaren zijn bij een man
over boord, wat onderkoeling met je doet en wat je
allemaal aan handelingen
op een zeilboot moet verrichten dan. Wat het verschil is tussen een redding
op zeil, of varend op de
motor. Welke truckjes en
manoeuvres je helpen en
natuurlijk hoe je hulp in kan
schakelen. ‘s Middags gaan
we dat in de praktijk oefenen. Soms wel 8 zeilboten
met 2 tot 6 opvarenden,
nog een instructeur van
Notwin en 2 oefenslachtoffers mee, en dan echt iemand over boord gooien.
Erg spannend voor de deelnemers, en enorme voldoening al je weet dat je de
mensen weer wat bij hebt
kunnen brengen!
Outdoor Stereo en Heel
Hoorn zingt zijn bewakingen van een hele andere
orde. Harde muziek, felle
lichten en rook machines
maken het soms lastig om

overzicht te houden, maar
vanaf het water hebben wij
goed zicht op de waterkant.
Een leuke combinatie van
veiligheid van eventuele
zwemmers en baders, maar
ook de ogen voor de organisatie en beveiliging vanaf
het water. Ieder jaar treffen
we wel weer mensen aan
langs de waterkant die hulp
nodig hebben, en als hulpverleners in hart en nieren
zijn dit voor ons toch altijd
wel weer mooie momenten!
Met de planning dat dit eind
augustus moet gaan plaats
vinden houden we ons hart
vast… Gelukkig zijn er toch
nog lichtpuntjes...
Iron Man, een triatlon met
op drie dagen drie verschillende afstanden, losse
nacht onderdelen en een
hoop gezelligheid in de
binnenstad. Deze is verplaatst naar het eerste
weekend van oktober. We
doen in de voorbereiding
gewoon net alsof alles op
normale wijze doorgang
gaat vinden, en als tegen
die tijd duidelijk is op welke
wijze (en of) dit door kan
gaan, zullen we de laatste
wijzigingen doorvoeren. Het
zou toch mooi zijn als dit op
een veilige wijze kan! De
hulpverleners, met in het
bijzonder natuurlijk de lifeguard, lijken soms onverwoestbaar stand te houden
in de meest bijzondere omstandigheden…
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Maar de risico’s die iedereen nu loopt, lopen wij natuurlijk ook. Een groot deel
van onze aandacht gaat
dan ook uit naar hoe wij
voor onszelf de risico’s tot
een acceptabel niveau kunnen beperken. Anderhalve
meter afstand is lastig als je
met drie mensen in een

boot zit, en ook nog een
slachtoffer aan boord moet
halen. Of als je op je rescueboard een drenkeling
vervoeren moet.
Ik zal in de volgende uitgave van de boei jullie vertellen of het nog gelukt is, en
hoe we dat dan gedaan

hebben. Voor nu duiken we
weer de voorbereidingen
in.. of moet ik zeggen, laten
we ons voorzichtig te water
zakken…? Blijf gezond en
denk om je eigen veiligheid!
Groeten, Marvin

.................................
De vrijwilligers van de alarmploeg tonen
ook in Corona-tijd aan zeer flexibel te zijn. Bedankt daarvoor!
Zoals bekend liggen ook de praktijk oefenavonden van de Varend Redden ploeg stil, alles
gaat al weken digitaal. Eén ding is echter onveranderd, de pieper van de alarmploeg gaat
nog steeds! Daar is alles wel mee gezegd, de wijze waarop een inzet verloopt zijn namelijk
alles behalve onveranderd.
Alle protocollen zijn op de schop gegaan. Alarmering, opkomst naar de boot, de inzet zelf
én de afronding van de inzet zijn aangepast naar de huidige omstandigheden.
Bij de alarmering wordt er een minimaal aantal vrijwilligers gealarmeerd zodat we niet met
een overbodig grote groep op de reddingspost aankomen.
Waar normaal gesproken iedereen het pakkenhok in gaat zit daar nu een maximum aan
en moeten we op elkaar wachten.
Tijdens de inzet wordt er gebruik gemaakt van de benodigde beschermingsmiddelen. De
ervaring leert dat ondertussen dat dit een behoorlijk extra inspanning vraagt en intensief
is.
De afronding van de inzet bestaat uit evalueren op de corona aspecten (natuurlijk ook dit
weer op afstand). Vervolgens dient het materiaal te worden ontsmet (de reddingspost is
hiervoor aangepast) en de corona beschermingsmiddelen te worden aangevuld.
De reguliere werkwijze zit natuurlijk bij de mensen in de genen, dat moet ook als iedere
seconde telt. Het is dus niet eenvoudig om in zeer korte tijd alle protocollen te moeten
aanpassen en de werkwijze, waar iedere week op wordt getraind, volledig om te gooien.
De pieper blijft gaan in Corona-tijd. Notwin is trots op deze redders en waarderen hun inzet en aanpassingsvermogen.
Bedankt mannen en vrouw!
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“Zeeslag”
Notwin is samen
met De Streek aan
het oefenen. Een
grote zoekactie op
het Markermeer.
Plotseling komt er
dichte mist opzetten. Je kunt geen
hand voor ogen
meer zien. De redders zijn elkaar
kwijt. Kun jij ze terugvinden?
Zoek alle boten en
rescue-boarders.
De boten en rescue
-boarders
liggen
horizontaal of verticaal en ze raken
elkaar nergens, ook
niet diagonaal. De
cijfers buiten het
diagram geven aan
hoeveel
boot/
rescue-board delen
er in de betreffende
rij of kolom te vinden zijn.

.................................
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Een jongetje vraagt in een dierenwinkel; “Verkoopt u ook goudvissen?” “Ja hoor,” zegt de
verkoper. “ze kosten twee euro per stuk.” “Dat is wel erg duur,” zegt het jongetje, “doet u
dan maar zilvervissen.”
Je hebt 10 vissen, 4 verdrinken en 3 leven opeens weer. Hoeveel vissen heb je dan?
Ja oké, stop maar met tellen want vissen verdrinken niet.
Sam en Moos gaan op een dag vissen. Ze gaan vroeg in de morgen maar na een paar uur
hebben ze nog niks gevangen. Op een gegeven moment zien ze een schip langskomen
vol met vissen. Ze besluiten naar de visser te gaan en te vragen wat zijn geheim is. De
visser zegt: “als je daar die kreek uitvaart tot het water zoet is, daar vang je de meeste vis”.
Sam en Moos gaan varen. Dan zegt tegen Sam tegen Moos: “Schep die emmer eens vol
met water en proef eens of het al zoet is”. Moos schept de emmer vol en proeft. “Het water
is zout, Sam”, zegt Moos. Een half uur later zegt Sam weer: “En, proef nu eens of het water zoet is”. Moos zegt: “Nog steeds zout”. Na anderhalf uur komen ze bij een moeras aan.
“Wat is dit nou?”, zegt Sam. “We kunnen niet meer verder en het water is nog steeds zout!”
“Ja”, zegt Moos en de emmer met water is bijna op!
Waarom zijn goudvissen oranje van kleur? Omdat ze gaan roesten van het water
Ed, besluit een aquarium te kopen en hij wil er zoutwatervissen in. Hij besluit naar zee te
rijden om daar zout water te halen. Op de pier van Hoek van Holland gekomen, ontmoet hij
een visser. Hij spreekt hem aan en vraagt om zout water. “Da’s hier geen probleem!” zegt
de visser”. “Wat kost een emmer?” vraagt Ed. “Vijf euro.” antwoordt de visser “Oké, ik
neem een emmer”. Hij schept een emmer vol met zeewater en hij betaalt aan de visser 5
euro. Thuis gekomen kiepert hij het water in het aquarium. Dan ziet hij dat hij nog heel wat
water tekort komt en bedenkt dat hij nog een aantal keren heen en weer zal moeten rijden
naar Hoek van Holland. Terug bij de pier zit daar nog steeds datzelfde vissertje. Ed spreekt
hem weer aan, maar ondertussen is het laag water geworden. “Zóóóóóó,” hijgt Ed, “u hebt
goed verkocht vandaag!”
Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee
naar huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis. Hoe kan
dit?

Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon.
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BBQ winactie!!
Beste leden,
De jaarlijkse Notwin BBQ stond gepland op zaterdag 13 juni ‘20. In verband met het
Corona virus moet de Evenementen Commissie ook deze activiteit helaas cancelen.
Maar… Jullie kennen inmiddels de slogan “Alleen samen krijgen we Corona onder controle.” De EC roept alle leden van Notwin dus op om rond de datum van 13 juni “alleensamen” te gaan barbecueën!
Wij hopen dat alle leden alsnog thuis van een lekkere BBQ zullen genieten. Dit keer regelen wij naast het vlees, ook de BBQ niet. We hebben wel wat BBQ recepten en tips voor
jullie opgesteld.
Winactie!!
Stuur een leuke/mooie/gekke/grappige/smaakvolle foto van of met je BBQ naar
ec@notwin.nl. De EC zal uit de inzendingen een winnaar kiezen, en een toepasselijke prijs
uitreiken. Bij voldoende inzendingen zal de EC ook een fotocollage of gedeeld fotoalbum
van de inzendingen maken.
Recepten en tips:
Hierbij een paar voorbeelden voor lekkere BBQ recepten. Een vis-, vlees- en zoet recept.
Mocht je dit teveel werk vinden dan ga je naar de winkel en haal je gewoon een BBQ pakket, kan ook erg lekker zijn.
ZALMPAKKETJE
Benodigdheden voor 2 pakketjes:
- halve courgette
- 2 zalmfilets
- 1 kleine prei
- 1 teen knoflook
- halve citroen
Zo doe je het: Snijd de courgette in dunne plakjes en leg ze in het midden van twee stukken aluminiumfolie. Leg hier bovenop de 2 zalmfilets. Snijd de prei in ringen, de knoflook
fijn en verdeel dit over de zalmfilets. Pers het sap uit de citroen en besprenkel de 2 zalmfilets hiermee. Breng het op smaak met zout en peper. Vouw dan de pakketjes dicht en leg
ze zo’n 15 minuten op de BBQ.
BBQ WORST SPIES
Benodigdheden voor 6 spiesen:
- 2 pakken BBQ worst naturel (6 stuks)
- 1 paprika
- 1 rode ui
- 1 eetlepel honing
- 1 theelepel mosterd
- 1 theelepel rozemarijn
- 3 eetlepels olijfolie
Zo doe je het: Snijd de worstjes schuin in drie stukken.
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Meng de honing, mosterd, rozemarijn en olie in een kom en schep de stukken worst er
door. Snijd de paprika en ui in stukken en schep ook door de marinade. Laat minimaal een
half uur afgedekt alles intrekken. Prik dan alles om en om aan de BBQ spiesen. Grill de
spiesen in 8-10 minuten mooi bruin.
AARDBEI, ANANAS EN MARSHMALLOW SPIES
Benodigdheden voor 5 spiesen:
- 10 stukjes ananas
- 10 aardbeien
- 15 marshmallows
- 5 saté prikkers
Zo doe je het: Week de prikkers minimaal 30 minuten in water. Verwijder de kroontjes van
de aardbeien. Rijg eerst een marshmallow, dan een aardbei en vervolgens een stukje ananas aan de spies. Herhaal dit en sluit af met nog een marshmallow. Houd de spiesen voorzichtig boven de BBQ tot de marshmallows zacht zijn.
Veel plezier en eet smakelijk!
Groeten van de Evenementen Commissie
Simone, Pien, Anneloes en Marjan

KLEURWEDSTRIJD in plaats van JEUGDWEEKEND DAG
Wat vinden wij het jammer dat ook de jeugdweekend-dag op 13 juni niet door kan gaan.
Er is voor jullie wel een creatief alternatief. Een kleurwedstrijd!
Op zaterdag 13 juni wordt er bij het zwembad een kleurplaat uitgedeeld. Ook krijg je nog
een bouwplaat. Daarmee mag je zelf gaan kleuren en knutselen. Je kleurplaat lever je op
zaterdag 20 juni weer in. Dan kiest de jury de mooiste kleurplaat. De winnaar krijgt een
prijs!
Je leest er alles over in de mail die jullie nog krijgen.

Sanne heeft besloten om de evenementen commissie te verlaten.
Dat vinden wij erg jammer. Sanne had altijd veel goede spel en knutsel ideeën en zette zich met veel energie in om de (jeugd-)leden te
vermaken. Wij gaan haar enthousiasme en gezelligheid missen in
de commissie.
Sanne, bedankt en succes met je bezigheden in de toekomst!
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GESPOTONLINE
De instructeurs, bestuuren commissieleden, die
op 4 april getrakteerd
zouden worden op een
uitje, kwamen op 18 april
online bij elkaar.

zonder de huizen, zou laten
bestaan. Angélique kiest
voor One Direction in plaats
van Justin Bieber en Marjan
wil het liefst chocolademelk
voor de rest van haar leven.

De evenementencommissie
(EC) had een creatieve
oplossing voor een gezellige avond. Iedereen werd
bestookt met vragen uit het
“Ik zal het toch maar vragenspel”.

Er waren ook reddingsbrigadevragen. ‘Wat is je favoriete reddingsmiddel?’ Rescueboard en reddingsboot
of -haak werden genoemd.

De vragen waren heel verschillend. ‘Ben je liever te
vroeg of op net tijd’? Of
‘frikandel speciaal, curry of
ketchup? Allerlei vragen
werden beantwoord.
Bart vond Mary een superheld. Marvin zei, dat als hij
de geschiedenis kon veranderen, dat hij het Visserseiland in de oude situatie,

‘Een dag(week) niet ge… is
een dag(week) niet geleefd.
Zwemmen/varen?’
Over
deze vraag waren de meningen waren verdeeld.
‘Wie is het langste lid van
de vereniging?’ Daarop
werd Bart als oudste lid
genoemd en Sander als
langste.
De favoriete boot gaf weer
een verdeelde mening.

Sommigen noemden een
snelle boot, anderen juist
de vlet.
‘Wie/wat (van Notwin) mis
je het meest in deze Corona periode?’ Gezelligheid,
de leden, het bij elkaar zijn
en het na zitten op de Haai
waren de antwoorden.
‘Wat zou de EC echt eens
moeten
organiseren?’
Daarop werden allerlei activiteiten genoemd. Zeilen,
high tea/wine, feest zonder
activiteiten, bbq, maar het
allermooiste antwoord was;
Een “Welkom terug na de
corona-feest”. Zodra het
kan gaat de EC het organiseren.
Wij hopen dat het snel gaat
lukken!
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GESPOT IN HET ZWEMBAD
Uit het dagboek van

Plompie,
Zaterdag 14 maart, Daar
sta ik dan met mijn broers
en zus ’s morgens vroeg
fris gewassen en met een
lekker geurtje op om onze
zwemvrienden te verwelkomen voor een heerlijke duik
in het water van de Waterhoorn.
Helaas er komt niemand,
Corona gooit alle weekend
plannen door de war. Jammer genoeg blijft het niet bij
de weekend plannen. Daar
staan we dan niet wetend
wat ons de komende maanden te wachten staat. Iedereen wacht op betere berichten van premier Rutte en
zijn team van wijze mensen. Dagen, weken, maanden gaan voorbij en langzaam aan vindt een ieder
zijn weg. Nieuwe wegen
worden ingeslagen en zelfs
voor ons oude vertrouwde
onderwater poppen komt
de tijd van digitaal.
Onderwater laptops en
computers zijn er nog niet
voor ons dus verplaatsen
we ons maar vanuit het
opslaghok naar de kantine
waar wij vol verwachting
alle activiteiten van Notwin
op het grootte scherm volgen. Elke week kijken we
uit naar de mailing vanuit
het bestuur en de TC. Opbeurende teksten om het
toch maar vol te houden in

deze moeilijke tijd voor iedereen. Leuke uitdagende
spelletjes, bootcamp van
Pien en Fleur, online lessen
voor alle Life-Saver niveaus
en als klap op de vuurpijl
Hidde, Lars en Marvin die
samen een heuse buitenles hebben gemaakt. Chapeau voor alle initiatieven
van de afgelopen periode.
In de tijd dat jullie niet bij
ons zijn hebben wij ons
geworpen op het vernieuwde diploma zinken voor
reddings-poppen,
online
vonden wij de eisen en wij
zijn hard in training daarvoor. Hopelijk kunnen jullie
de volgende keer als jullie
er zijn verschil zien in het
afdalen naar de bodem van
ons zo geliefde Waterhoorn
water.

Dat wierp bij ons ook de
vraag op hoe is het met alle
leden die examen moesten
doen dit jaar? Een heel
bijzonder examenjaar zonder alle leuke, spannende
dingen die zo’n jaar kleur
geven. Misschien kunnen
jullie daar een volgt clubblad iets over schrijven,
Hoe hebben jullie de afgelopen periode beleefd.
Donderdag 21 mei, Er
“chloort” weer licht aan de
horizon. Een mailtje van de
vereniging waarin weer
voorzichtig aangekondigd
wordt dat er weer gezwommen kan worden in het
zwembad met inachtneming van de regels. De TC
weet precies hoe dat er uit
gaat zien. Protocollen zijn
uitgeschreven en goed gekeurd. Nu de uitvoering
nog.
Samen redden we ook deze drenkeling wij zijn tenslotte DE reddingsbrigade
van Hoorn en omstreken.
Tot ziens in goede gezondheid op de bodem van het
zwembad,

Plompie

.................................
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WIST U DAT...
Er voor al online vergaderd werd voor de crisis
Pien het goed doet op batterijen maar niet op stroom
Er leden zijn die “altijd” een steen bij zich hebben.
Deze steen wel 50 kilo weegt.
Je deze over het ijs kan schuiven om te kijken of het dik
genoeg is.
Wij geen ijs hebben gezien.
Wij ook geen steen hebben gezien
Je deze steen eerst uit je tas moet halen voordat je aan
een redding gaat beginnen.
Vincent zelf met een stift achter de steen blijft haken.
De vletgroep op eigen initiatief ook op vrijdagavond online
oefent
Ze een Skypegroep zijn gestart om zo verder te kunnen
trainen.
Tijdens de digitale oefenavond men in elkaars huiskamer
kan kijken.
Dit een heuse schilderijenhandel heeft opgeleverd.
Naast dit soort afleiding de organisatoren van de oefenavond het zwaar hebben door
Googlende deelnemers.
En zo duidelijk werd waarom de oefenwaterkaart alleen voor oefening bedoeld is.
Er tijdens de oefenavonden steeds meer onjuistheden gevonden worden.
Er ook getwijfeld wordt tijdens andere avonden zoals aan kenmerken van boeien en EHBO
technieken.
De organisatoren het wel gelukkig vaak recht hebben.

Dat er leden zijn die de sommige opdrachten van Notwin/thuis élke week doen.
Wij weten dat iemand 24x de trap op en af gerend is
Deze opdracht in het Ganzenbord stond
Hidde, onze filmster, een dappere redder is.
Hij niet heeft laten merken dat het buitenwater koud is.
Niet alleen Hidde op het schelpenstrandje gesignaleerd is.
Finette en Mirre er ook zijn gezien.
Zij hebben de praktijkopdracht gedaan!
Zij het water wel héél koud vonden.
Iemand een nieuwe hobby heeft ontdekt.
Het online “Hayo-spotten” genoemd wordt.
Via de webcam van de vaarschool, de webcam van het
oostereiland en de AIS een inzet gevolgd is.
Gewoon thuis op de bank!
Patrick 15 jaar bondsofficial is en dat hij dit vrijwillig
doet.
Hij al 15 jaar examens afneemt.
Reddingsbrigades Nederland dit waardeert en hem de
gouden pin uitreikt.
Wij hem feliciteren met deze erkenning.
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AGENDA NOTWIN
Za.

30

Mei

Nieuwe zwemtijd 8.30-9.15 + 9.15-10.00 ONLINE RESERVEREN

Zo.

31

Mei

Pinksteren. Geen zwemmen.

Zo.

31

Mei

Start zondaglessen. 19.00-20.00 ONLINE RESERVEREN

Za.

27

Jun.

Laatste zwemzaterdag voor de vakantie

Zo.

28

Jun.

Laatste zwemzondag voor de vakantie
Start van het nieuwe seizoen 2020-2021

Za.

22

Aug

1e zwemzaterdag na de grote vakantie

Zo

23

Aug

1e zwemzondag. Na de grote vakantie

Houd de mail in de gaten i.v.m. Coronamaatregelen

KIJK REGELMATIG OP WW.NOTWIN.NL

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

Wie schrijft een stukje?
Opsturen naar:

redactie@notwin.nl

A. Sinnige V.O.F.
Administratiekantoor

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

