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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
Zelfredzaamheid
Lachend vertelt ze: “De
motor ging niet in zijn
achteruit, wij zaten vervolgens in het riet en aan
de grond!”
2 meiden van Notwin hadden met vriendinnen een
zeilboot gehuurd. Zo te
horen was het niet helemaal goed gegaan, maar
aan hun gelach te horen
was het wel allemaal goed
gekomen. Ze belden even
op om het verhaal door te
geven.
“Wij voeren achter een grote motorkruiser richting een
brug. De brugwachter deed
de brug onverwacht sneller
dicht omdat de bus er aan
kwam. Alle lichten sprongen op rood. De grote motorkruiser ging vol in de
remmen voor de dichte
brug, dus ik wil ook remmen”.
Als ze op dat moment in
een vlet hadden gezeten
dan was er niets aan de
hand geweest. De vletten
van Notwin reageren snel
en krachtig. Maar ze voeren
in de gehuurde zeilboot
waarvan de motor wat versleten was. Toen ze dat
merkten was het al te laat.
“Ik deed de motor in zijn
achteruit, maar in plaats
van te remmen brak deze
meteen door de tilt stand
heen en vloog omhoog uit
het water. Tja..., en zonder

motor heb je
geen
rem,
als je dan op
je voorganger dreigt te
botsen, dan
is uitwijken
de
beste
optie”, vertelde ze.
Ze
gooide
het roer om
maar zoveel
ruimte was
er niet. “Een
dikke
rietkraag betekent meestal
geen keien
dus ik stuurde op het
riet af. Alles
beter
dan
tegen
die
motorboot.
Wij zaten toen in het riet en
liepen ook aan de grond”.
“Ik heb de motor weer aangekregen. Met mijn volle
gewicht erop geleund en in
zijn achteruit gezet. De
meiden zijn de boot gaan
slingeren en na een minuut
of twee kwamen wij weer
los van de grond en uit het
riet”.
“Wij hadden geen schade,
als het niet was gelukt dan
hadden wij zwemmend het
anker uitgebracht en waren
wij maar gaan trekken”,
voegde ze er nog aan toe.
Vanaf het Brevet Junior
Redder 1 leren wij de kinderen al om aan hun eigen

6 juni actie Hayo
veiligheid te denken en
zelfredzaam te zijn. Hoewel
deze meiden de opmerking
van de verhuurder, doe de
motor rustig in zijn achteruit, niet hadden ingeschat
als, de tilt stand is versleten
en als je gas geeft vliegt de
motor omhoog, reageerden
ze met een snelle en slimme inschatting om grote
schade te voorkomen.
Vervolgens handelden ze
zelfstandig en hadden ze
geen hulp van buitenaf nodig.
Die hulp van buitenaf is de
laatste jaren door andere
watersporters als iets vanzelfsprekends gezien. Als je
in nood bent roep je de
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REDACTIE
Kustwacht op en schakelt
deze de redders in.
De redders lieten vervolgens alles uit hun handen
vallen, om maar zo snel
mogelijk bij de reddingsboot
te zijn. De uitruktijd bedraagt tenslotte maar 10
minuten tussen het moment
dat de pager af gaat en het
moment van uitvaren.
Natuurlijk sta je als redder
en als Kustwacht achter die
regeling als het gaat om
iemand die dringend hulp
nodig heeft.
Maar is het ook nodig om
alles op alles te zetten, als
een schip onbestuurbaar is
door waterplanten? Dan
kan een schip toch een
anker uitgooien en het probleem inschatten.
De meiden van de
huurboot
zouden
dan zelf een poging
wagen om de waterplanten te verwijderen om vervolgens
weer verder te gaan.
Lukt dat om wat voor
reden dan ook niet
dan kan de Kustwacht alsnog opgeroepen worden.

stations net als altijd gealarmeerd en haasten de redders zich naar de haven om
op tijd uit te varen.

Heeft een schip alleen maritieme
assistentie
(pechhulp) nodig waarbij er
geen direct gevaar is? Bijvoorbeeld motorproblemen,
een mastbreuk, moet je
gesleept worden of iets
anders? Dan komt het op je
eigen zelfredzaamheid aan.
Dat betekent: Bel ons of
een hulpverlener uit de lijst
van de Kustwacht.
Die lijst moet je wel altijd bij
je hebben. Beter is nog.
Noteer meteen ons nummer in de contacten van

alle voor jouw beschikbare
telefoons.

Hulp nodig
0229-313063
Reddingstation
Hoorn / Notwin
Met gepaste spoed komen
wij graag en kosteloos helpen.
Net zoals bij de acties die
beschreven staan in dit
clubblad.
Veel leesplezier.
Pien

30 aug. Actie Rolf

Soortgelijke dilemma’s maakten dat de
Kustwacht nu nietspoedeisende hulp
gaat scheiden van
de
spoedeisende
noodoproepen.
In het laatste geval
worden de redding-
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VOOR ZITTER
Beste leden,
De vakantie is alweer
voorbij. Wanneer ik mijn
eigen positie bekijk dan
was de vakantie 2020 wel
een beetje anders dan
anders.
Ik zou op de motor, met
achterop mijn tentje, naar
Oostenrijk. Dat plan ging op
het allerlaatste moment niet
door. Er werden weer strengere Corona maatregelen
getroffen en dat leek mij
een goede reden om niet te
gaan.
Ik zou ook met mijn vriendenclub nog een week op
de motor naar Duitsland
gaan maar ook dat ging niet
door wegens verscherpte
Corona maatregelen.

invulling van de trainingsblokken en de Technische
Commissie hoopt dat het
allemaal goed is gekomen.

Zoals jullie al hebben kunnen merken zijn we een
halfuur vroeger begonnen
maar we hebben nu wel het
hele bad voor ons zelf.
Ik wens jullie weer een fijne
tijd en het instructiekader
wens ik natuurlijk ook weer
alle kracht en kennis om
jullie weer snel op je oude

niveau
te
krijgen.
Dan is er nog een andere,
heel belangrijke, zaak.

Wij zoeken voor de
volgende jaarvergadering een NIEUWE
PENNINGMEESTER.
Mijn vorige oproep heeft
helaas niet het gewenste
resultaat opgeleverd dus ik
wil jullie nogmaals vragen
om over deze functie na te
denken. Wij kunnen niet

PENNINGMEESTER GEZOCHT

Wat is wijsheid. We besloten om nog een paar mooie
toertjes in eigen land te
maken tijdens de hittegolf
weken. Dat lukte wel. Een
mooie rit langs de IJssel en
een mooie rit door ZuidHolland en als laatste een
mooie rondrit door Friesland. Dankzij de hittegolf
heb ik mij dus ook, veel
vaker dan de laatste jaren,
voor verkoeling in het water
gewaagd. Zelfs mijn medereizigers keken er raar van
op.
Nu is de vakantie voorbij en
zijn de zwemtrainingen
weer gestart. Er is in de
vakantie goed gekeken
naar de wensen die jullie
hebben ingeleverd voor

.................................
De Boei 6

.................................
VOOR ZITTER
zonder een penningmeester en daarom heeft onze
huidige
penningmeester
Dick hieronder een functiebeschrijving op papier gezet waarin je dus kunt lezen
wat onze penningmeester
doet.
Wij willen ook graag in contact komen met ouders van
leden die deze functie op
zich kunnen nemen. Dus

wanneer er iemand is die
verstand van financiële
zaken heeft dan is dit misschien wel een leuke uitdaging. Ik wil jullie vragen om
serieus na te denken of dit
iets voor jou is.

aan onze brigade. Ik hoop
echt op reacties vanuit onze brigade. Je kunt voor
meer info in contact treden
met onze penningmeester.

Wij bieden een leuke, bruisende vereniging waar van
alles gebeurt en een enthousiast bestuur dat graag
voltallig leiding wil geven

Groeten, Jan Tigchelaar.

Alvast bedankt.

PENNINGMEESTER GEZOCHT
De penningmeester is de financiële persoon van de vereniging, het gaat over het geld:
betalen, ontvangen, registreren, verantwoorden en begroten/ramen.
Het penningmeesterschap houdt in dat je de boekhouding van de vereniging
bijhoudt in een boekhoudpakket. Het gaat hierbij om het boeken van de bankmutaties, de
kasmutaties en de memoriaal mutaties. Je verzorgt ook de betalingen namens de vereniging en factureert- en bewaakt de ontvangsten namens de vereniging. Je krijgt hiervoor
een verenigingslaptop. Je archiveert alle financiële stukken van de vereniging.
Het gaat ook om het bijhouden van de ledenadministratie (in verband met de aan te maken
automatische incasso met betrekking tot de te innen contributies en donateursgelden).
Verder gaat het om het maken van een jaarverslag waarbij gebruik gemaakt wordt van
Excel en Word. In het jaarverslag wordt ook een begroting voor het komende boekjaar
vermeld. De penningmeester heeft ook een eigen mailbox. Je wordt bij de KvK geregistreerd als bestuurder van de vereniging en vergadert ongeveer een maal per maand met
het bestuur. Uiteraard is er, als je dat wilt, gelegenheid om je tot de jaarvergadering, die
eind maart 2021 plaats zal vinden, in te werken en wegwijs te maken in de materie.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de functie van penningmeester kan je me altijd bellen voor
nadere informatie of vragen die je misschien hebt.
Hartelijke groet,
Groeten, Dick
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BESTUUR NOTWIN

BESTUUR NOTWIN
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Bestuurslid:

J.G. Tigchelaar
P. Pit
A. Ott
D. Appelman
H. Kok

Commissies:
Technische-Commissie:
Varend Redden-Commissie
Evenementen-Commissie:
PR-Commissie:

0229-210515
0229-852983
0229-234725
0229-247845

S. Beers
V. Tigchelaar
M. Pit
L. Schoen

voorzitter@notwin.nl
pitpatrick@hotmail.com
info@notwin.nl
penningmeester@notwin.nl

tc@notwin.nl
vr@notwin.nl
ec@notwin.nl
pr@notwin.nl

...............................
Clubblad redactie:
P. Hopman
Vertrouwenspersoon Notwin: Angélique Vandenbroek
Vertrouwensarts:
A. Olijhoek

redactie@notwin.nl
06-29249558
0229-210215

...............................
Postadres secretariaat:
Bankrekeningnummer Notwin:
Ibannummer Notwin:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Postbus 2280. 1620 EG Hoorn of info@notwin.nl
Rabobank 37.68.75.305
NL87RABO0376875305
www.notwin.nl
www.facebook.com/notwin.hoorn
twitter.com/rbnotwin
www.instagram.com/reddingsbrigade_hoorn_notwin

...............................
Adres Reddingspost:
Telefoon Reddingspost:
Adres Zwembad De waterhoorn:

Visserseiland 214, Hoorn
0229-313063
Holenweg 14e Hoorn

.................................
De Boei 8

.................................
BESTUUR NOTWIN
WIE WIL VERTROUWENSPERSOON VOOR NOTWIN ZIJN?
Gezocht: Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Voor Reddingsbrigade Notwin zoeken we een (of twee) vertrouwens contactperso(o)n(en).
Omdat ik, Angélique, tijdens de laatste algemene ledenvergadering ben verkozen tot secretaris van de vereniging ben ik op zoek naar één of twee personen die de taak van vertrouwens contactpersoon willen overnemen binnen de vereniging.
Een vertrouwens contactpersoon is iemand die door de leden te benaderen is in het geval
er sprake is van “ongewenst gedrag” binnen de reddingsbrigade. Het gaat hierbij om alle
vormen van ongewenst gedrag. Het gaat dus niet alleen om, zoals vaak gedacht wordt,
seksueel ongewenst gedrag, maar om alle vormen van ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, onheuse bejegening en alle andere vormen die je (niet) kan
bedenken.
De belangrijkste taken van een vertrouwens contactpersoon kunnen als volgt worden beschreven:
* Het luisteren naar de melder, de melder kan een lid van de brigade zijn, maar ook een
ouder van een lid of zelfs een toeschouwer van een evenement waarbij de reddingsbrigade actief is.
* Indien noodzakelijk het melden van de ongewenste gedragingen bij het bestuur en/of het
centrum voor veilige sport van NOC/NSF
* Het helpen van de melder, helpen is in dit geval alleen het doorverwijzen van de melder
naar de juiste hulpverlenende instantie of indien de melder komt met een melding van iets
dat hij/zij heeft gezien (bij een ander): het bespreekbaar maken van het ongewenste gedrag.
Een compleet functieprofiel kun je Googlen op:
NOC NSF functieprofiel vertrouwenscontactpersoon
Meer informatie kun je natuurlijk bij mij verkrijgen. Je kan ook de informatie raadplegen die
op de website van Reddingsbrigades Nederland vermeld staat.
Voor onze vereniging ben ik dus op zoek naar iemand die mijn taken over kan nemen. Bij
voorkeur iemand die zowel bij het Zwemmend Redden als het Varend Redden betrokken
is, iemand die gemakkelijk aanspreekbaar is voor alle leden en hun ouders, iemand die
betrokken is bij het behoud van een veilige verenigingsomgeving voor onze leden. Ben jij
zo iemand of denk je iemand te kennen die dat heel goed zou kunnen doen, neem contact
met mij op!
Zolang er nog geen andere vertrouwens contactpersoon is zal ik, ondanks het feit dat ik nu
in het bestuur zit, deze taak nog wel blijven vervullen voor de vereniging.
Angélique Vandenbroek. (e-mail: secretaris@notwin.nl)
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ZWEMBADZAKEN
We zijn weer begonnen
aan een nieuw zwemseizoen!
Vorig jaar zijn wij energiek
aan de slag gegaan en
begin maart was alles in
gereedheid gebracht voor
de zwemexamens begin
april. Toen viel alles stil.
Na een aantal weken “lock
down” konden we weer
gaan zwemmen. Met alle
maatregelen die genomen
moesten worden werden
we toch behoorlijk beperkt
in de mogelijkheden.
Ook werden we, door veranderingen bij Optisport,
gedwongen om eerder te
gaan zwemmen en hadden
we “maar” 2 blokken van 45
minuten. Omdat we gelukkig ook het doelgroepenbad
konden gebruiken voor het
geven van de zwemlessen,
waren we in staat om alle
zwemmende leden in de
gelegenheid te stellen om
te komen zwemmen.

Vervolgens moesten we
opnieuw in gesprek met
Optisport over de tijden
waarop wij het zwembad
konden huren en zijn wij tot
een compromis gekomen.
Onze zwemtijden worden
een half uur vervroegd.
Blijven zwemmen op zaterdagochtend kwam als grote favoriet uit de enquête
die jullie aan het begin van
dit kalenderjaar, hebben
ingevuld.
Dat is dus gelukt. Wij
zwemmen vanaf nu tussen
08.30 uur en 10.45 uur.
De blokken van 45 minuten
blijven, de lestijden zijn van
08.30 uur tot 09.15 uur,
09.15 uur tot 10.00 uur en
10.00 uur tot 10.45 uur.
Wij hebben nu wel het gehele zwembad tot onze
beschikking, 6 banen om in
te zwemmen.
Met de door jullie ingevulde
enquêtes in de hand hebben we de nieuwe indeling
van de groepen voor dit

seizoen gemaakt. Dat resulteerde in een grote hussel in de indeling van de
groepen. De logische volgorde van voorheen is nu
losgelaten.
Door dit te doen zijn er nu
nog maar een paar leden
die eerder moeten gaan
zwemmen dan zij in de
enquête hadden aangegeven (als we de normale
indeling hadden gehanteerd
dan waren de vingers van 4
handen niet voldoende om
het aantal leden te duiden
die vroeger zouden moeten
gaan zwemmen dan ze
hadden aangegeven in de
enquête).
De indeling is gemaakt en
we zijn gestart. Als blijkt dat
het voor de Technische
Commissie teveel problemen geeft, dan bestaat de
mogelijkheid dat we, na
bijvoorbeeld de examens in
de herfst of met ingang van
het nieuwe kalenderjaar,
alsnog de indeling moeten
aanpassen. We gaan het
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ZWEMBADZAKEN
ervaren en na een korte
gewenningsperiode hebben
we er hopelijk geen hinder
meer van…..

Door de uitbraak van het
Corona virus (COVID-19)
en de maatregelen die we
eerder hebben moeten nemen hebben we het vorige
zwemseizoen eigenlijk niet
echt af kunnen ronden.
Toch gaan we nu, opnieuw
vol goede moed, van start
met het nieuwe zwemseizoen. Wij proberen dit seizoen 2x te gaan afzwemmen.
Hiervoor is nog geen goedkeuring van de bond, Reddingsbrigades Nederland,
maar met dit plan (het houden van 2x examens) hebben we wel de planning
voor het nieuwe seizoen
gemaakt.
We proberen eind oktober/
begin november de examens te regelen die in april
van dit jaar niet zijn doorgegaan. Iedereen die is opgegeven voor het examen van
april willen we de gelegenheid geven om deze herfst
het examen alsnog te gaan
doen. Daarna willen we de
draad gewoon weer oppakken en willen we aan het
eind van dit zwemseizoen,
ergens in juni, voor een 2e
keer examen gaan doen.
Dat heeft natuurlijk wel consequenties.
Vanaf de start van dit
zwemseizoen hebben we
zo’n 10 lessen tot het exa-

men. Dat betekent dat er
heel hard gewerkt moet
gaan worden om al het
geleerde van vorig seizoen
weer goed onder de knie te
krijgen. Het is dan ook van
groot belang dat je iedere
week aanwezig bent voor
de zwemlessen.
Voor degene die opgaan
voor het diploma Life Saver
staat er nog een proefexamen op de planning. Zodra
daar meer over bekend is
zullen we dat naar hen
communiceren.
Als we examen hebben
kunnen doen in oktober/
november gaan we direct
de nieuwe groepen samenstellen (vaak zullen de
groepen in dezelfde samenstelling verder gaan, maar
in sommige gevallen zullen
er ook aanpassingen gedaan moeten worden).
Dan beginnen meteen de
voorbereidingen, het aanleren van nieuwe technieken,
voor het volgende examen.
Jullie zullen alle weken
nodig hebben om voldoende lessen te kunnen volgen
om in juni opnieuw goed
voorbereid voor een volgend examen op te kunnen
gaan.
Daarom zullen er dit zwemseizoen geen zaterdagen
zijn waarbij er een spellenochtend of vrij zwemmen
georganiseerd gaat worden.

Dit zwemseizoen blijven wij
zwemmen in de 3 tijdblokken. Zoals we nu ook starten. (voor de mensen die
nog niet zo lang lid zijn van
de vereniging, andere jaren
zwommen we in de periode
na de zwemexamens (in
april) tot de zomervakantie
in 2 tijdblokken i.p.v. 3.)
Als er meer bekent is over
examendata en proefexamens zullen we dit laten
weten zodat iedereen daar
rekening mee kan houden.
Ook over veranderingen in
het “Corona-protocol” zullen
we communiceren.
Als er “verruimingen” of
verscherpingen zijn zullen
we, net als in de afgelopen
periode, hierover een email sturen aan alle zwemmers of zelfs aan alle leden.
Het is dus noodzakelijk dat
wij over een goed e-mail
adres van u/uw kind beschikken. Als uw kind nog
geen 18 jaar oud is en u
geeft ons wel een e-mail
adres van uw kind, dan
zullen wij uw e-mailadres
gekoppeld laten aan uw
kind en zult u ook alle informatie ontvangen.
We wensen iedereen een
sportief en gezond zwemseizoen!
Angélique

.................................
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VAREND REDDEN
Overzicht inzetten Reddingsboot Hayo en/of Rolf. (De eerdere inzetten staan in de
Boei uitgave juni)
29 mei Alarmploeg gealarmeerd voor een zinkend schip in de binnenhaven van Hoorn. In
samenwerking met de brandweer en plaatselijke visser zijn we er in geslaagd het vaartuig
bovenwater te houden. Het schip is op sleep genomen naar de Schelphoek waar een trailer klaar stond om het uit het water te halen.
6 jun. Vaartuig losgeslagen van het anker en
gestrand in het Julianapark. Op sleep genomen
en afgemeerd in de haven.
11 jun. Reddingsboot Hayo gealarmeerd om de
opvarende van een klein bootje te helpen. Vaartuig door motorproblemen op de keien gekomen.
Bootje veilig afgeleverd in de haven.

13 jun. 00.40 uur Reddingsboot Hayo gealarmeerd voor een vaartuig op de keien bij Schellinkhout. Reddingsboot Hayo heeft het vaartuig
van de keien gehaald en wordt op sleep genomen.
13 jun. Met 2 boten hebben wij assistentie verleend aan de politie bij een zoekactie naar een
vermist persoon bij Schellinkhout. De persoon is
niet aangetroffen.
14 jun. Na diverse meldingen is een (zaterdag)
achtergelaten giek, mast en zeil opgepikt op het
nieuwe stadsstrand.
14 jun. Assistentie verleend op het water bij
Schellinkhout. Samen met het team onderwaterzoekingen van de politie en dregteam is de
zoekactie naar de vermiste persoon voortgezet.
Niet aangetroffen.
19 jul. Vanavond gealarmeerd door Handhaving
omdat zwemmende kinderen te dicht bij het
stadsstrand en mogelijk drijfzand zouden komen. Voordat de boot kon uitvaren waren de
kinderen al bij de kant en werd de melding weer
ingetrokken.
2 jul. Vaartuig met problemen op het Markermeer. Reddingsboot Hayo heeft een sleepverbinding gemaakt en het vaartuig afgeleverd in de
haven.
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Vervolg: Overzicht inzetten Reddingsboot Hayo en/of Rolf
3 jul. Persoon raakt tijdens proefvaart in problemen en komt met vaartuig op de keien terecht. Reddingsboot Hayo vaart uit en sleept vaartuig terug naar de haven.
4 jul. Alarmploeg gealarmeerd voor omgeslagen vaartuig. Opvarenden uit het water gehaald door havenmeester. Hayo en Rolf hebben het vaartuig leeggepompt en op het
strand getrokken.
12 jul. Vanochtend door de Kustwacht gealarmeerd voor brand in een container. Het bleek
om een drijvend terras te gaan. Brand geblust door Hayo bemanning. Brandweer kwam ter
plaatse voor nacontrole.
15 jul. Na telefonische melding is Reddingsboot Hayo uitgevaren om een vaartuig met
motorproblemen te helpen. Vaartuig afgemeerd in de haven van Hoorn.
17 jul. Vaartuig in problemen.
19 jul. Verzoek om assistentie van de havenmeester. Bootje omgeslagen in het havengat.
De jeugd was al op het water bezig met oefeningen en hebben de klus opgepakt. De
alarmploeg kon thuisblijven.
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Vervolg: Overzicht inzetten Reddingsboot Hayo en/of Rolf
19 jul. Alarmploeg gealarmeerd voor een
speedboot met problemen in het elektrische
systeem. Op sleep genomen en afgemeerd in
de haven.
26 jul. Alarmploeg gealarmeerd voor een persoon met flink bloedende hoofdwond aan boord
van een zeilboot. Slachtoffer heeft giek tegen
het hoofd gekregen. Eerste hulp verleend en
overgedragen aan ambulance.
5 aug. Woensdagavond zijn wij samen met
Reddingstation Wijdenes en Warder gealarmeerd door de Kustwacht om een zoekactie te
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starten naar een vermiste zwemmer bij het Julianapark in Hoorn. Uitgevaren met Reddingsboten Hayo en Rolf. Ter plaatse troffen wij vrij snel het slachtoffer aan in het water.
Slachtoffer naar het strand gebracht en reanimatie opgestart. Slachtoffer is later overgedragen aan ambulance en traumaheli.
7 aug. Gealarmeerd voor een sloep met motorstoring.
7 aug. Vaartuig in problemen
8 aug. Hayo gealarmeerd voor zwemmer met problemen. Bij uitvaren werd de alarmering
weer ingetrokken. Persoon was gelukkig weer uit het water.
15 aug. Tijdens de postdienst de vaartuigen in het gevaarlijke verboden vaargebied aangesproken. Men geeft vooral aan niet op de hoogte te zijn van de regelgeving of de situatie
erg onduidelijk te vinden. Veel verlaten wel direct het gebied.
16 aug. Vaartuig tuigageproblemen, Vaartuig met lijn in de schroef, Vaartuig met motorproblemen

17 aug. Reddingsboot Hayo is midden in de hevige bui uitgevaren om een waterscooter op
het Markermeer te helpen. Ter plaatse bleken de opvarenden hulp te hebben gekregen van
een passerende zeilboot. Personen en waterscooter zijn veilig naar de haven gebracht
17 aug. Een mogelijk verward persoon was tijdens de bui gaan zwemmen. Reddingsboot
Hayo en KNRM Enkhuizen uitgevaren ter assistentie van politie. Zoekslagen gestart. Persoon werd al snel veilig aangetroffen op de kant.
18 aug. Zeilboot met tuigageproblemen probeert op de motor terug naar de haven te komen maar krijgt lijn in de schroef. Hayo gealarmeerd om hulp te verlenen.
21 aug. Gelijktijdig twee meldingen ontvangen over dezelfde zwemmers die mogelijke in
problemen zouden zijn. Reddingsboot Hayo is uitgevaren en heeft contact gemaakt met de
zwemmers. Alles in orde, zwemmers waren onderweg terug naar de kant.
30 aug. Hulp aan vastgelopen vaartuig
30 aug. Alarmploeg gealarmeerd voor medische hulpverlening aan vrouw met hoofdwond
aan boord van een passagiersschip. Reddingsboot Rolf is direct ter plaatse gegaan om
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Actierapport 2 juli 2020
Verslag: Jeroen Meintjens, plv. schipper
Jacco en Hidde waren bijna
klaar met oefenen op de
Hayo vlak buiten de haven
van Hoorn (met een bemanning van slechts 2 personen wegens het vigerende Corona-protocol) toen
ze werden gewenkt door de
opvarenden van een zeiljachtje met motorstoring.
Via telefonisch contact met
onze schipper werd een
PreCom melding uitgezet
om 20:41, waarna de Hayo
bemanning werd aangevuld
met Patrick (stuurman),
Jeroen (schipper) en Guus.
De opvarenden waren in
goede gezondheid, er was
bij navraag geen sprake
van verkoudheidsklachten
of ander onwel bevinden,

en er was geen letsel opgelopen. Het jonge stel had
recentelijk een vrolijk gekleurd zeer betaalbaar zeiljachtje met bijbehorende
buitenboordmotor op de
kop getikt, en had daar met
veel plezier mee gezeild.
Echter toen in de loop van
de avond de zeilen waren
gestreken en de motor
moest worden gestart om
weer mee de haven in te
varen, weigerde het apparaat dienst: er waren stukjes van het mechaniek afgebroken en starten wilde
niet meer lukken. De twee
onfortuinlijke watersporters
waren weliswaar ongedeerd en niet in groot gevaar, maar zagen erg op
tegen het vooruitzicht om
tegen de wind in de jachthaven in te zeilen. Ze hadden aldus behoefte aan wat

hulp, om veilig binnen te
lopen. Bij gunstig toeval
was reddingboot Hayo nabij, en er werd gewenkt. De
aanwezige opstappers hebben de situatie vlot doorzien, en in afwachting van
opkomst van de rest van de
bemanning
werd
het
scheepje voor anker gelegd.
De kustwacht en de regionale meldkamer werden
verwittigd van onze inzet.
Bij terugkomst van de Hayo
ter plaatse van het incident,
kreeg Jacco volgens ons
interne protocol een mondneusmasker op, aangezien
na overstappen de tegenwoordig van overheidswegen voorgeschreven anderhalve meter afstand niet
altijd in acht kan worden
genomen. Hij werd vervolgens overgezet op het
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bootje om een sleepverbinding te maken - gezien de
positie vlak voor de haven
van Hoorn en de onduidelijke herkomst van de losgekomen stukjes mechaniek,
leek een (poging tot) noodstartprocedure niet opportuun.
Het beleggen van een
sleeplijn bleek nog een
behoorlijke uitdaging: van
het
trekoog
resteerde
slechts het bevestigingsplaatje aan de boeg, en
stevige aanknopingspunten
om een spruit aan vast te
maken waren ook niet beschikbaar. De windrichting
was westelijk, dus ondanks
windkracht 4 Bft was er
weinig golfslag op het Hop,
en een alternatief sleepplan

werd bedacht: aangezien er
ruim voldoende stootwillen
aan boord van het zeilbootje beschikbaar waren, is al
buiten de haven het vaartuig langszij genomen, en is
de combinatie stapvoets
schuin tegen de wind in
naar Hoorn getogen. Hayo
heeft het jachtje probleemloos voor de ligplaats afgeleverd, waarna het op
handkracht in de box kon
worden afgemeerd.
Wij werden hartelijk bedankt voor de geleverde
diensten, en hebben ons
een uurtje na de alarmering
weer beschikbaar gemeld
bij de alarmcentrales: het
kustwachtcentrum
stelt
altijd prijs op een summiere
inhoudelijke samenvatting,

berichtgeving aan de regionale gemeenschappelijke
meldkamer werd (net als bij
de uitruk) afgedaan met
een c2000 status-update.
Een korte evaluatie van
deze actie met de betrokken bemanning tijdens het
opruimen leverde geen
belangrijke verbeterpunten
op. Desinfectie en aanvulling van materialen zoals
tegenwoordig te doen gebruikelijk, brandstofniveau
nog boven de 75%, geen
letsel of schade, geen andere vermeldenswaardige
zaken.

.................................
Actierapport 3 juli 2020
Verslag: Jeroen Meintjens, plv. schipper
Na een prio-2 melding van
sloepje bij de haven van
Kaap Marina Hoorn werd
uitgevaren met reddingboot
Hayo, onder melding aan
het kustwachtcentrum en
een statusupdate voor de
regionale gemeenschappelijke meldkamer. Bemanning: Jeroen (schipper),
Marius (stuurman), Jens en
Justin.
De
globale
locatieaanduiding van het incident
bleek weinig adequaat: Na

enkele malen telefonisch
contact vanuit De Haai met
de melder, bleek er sprake
van een zeer klein motorscheepje langs de Schellinkhouterdijk ongeveer een
halve kilometer vanaf de
haveningang van de Werkhaven Schelphoek.

De gekozen kleuren van de
romp maakten het vaartuigje welhaast onzichtbaar
vanaf het water, het is dat
de opvarende met groteske
gebaren onze aandacht
wist te trekken anders was
er andermaal telefonisch
overleg noodzakelijk ge-

weest om tot een goede
positiebepaling te komen.
De jongeman was in goede
gezondheid, en was als
enige
opvarende
druk
doende om de zeer beperkte afstand tot de wal
(geschat
op
ongeveer
85cm) in stand te houden,
aangezien
herhaaldelijk
contact met de basalten
beschoeiing buitengewoon
schadelijk is voor de polyester romp van het bescheiden schip.
Tot op heden waren deze
pogingen gelukkig succesvol, het scheepje leek bij
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snelle beschouwing niet of
nauwelijks aangedaan.

andere drijfmiddelen bleken
niet beschikbaar.

De jonge schipper had het
vaartuig pas onlangs aangekocht, en was bij de eerste vaart op groot open
water onaangenaam verrast door een motorstoring.
Zijn vermoeden was dat
een en ander het gevolg
was van een brandstofprobleem, en hij bleek slecht
voorbereid op tegenslag: er
waren (zoals gebruikelijk bij
particuliere motorboten van
bescheiden omvang) geen
reddings- of hulpmiddelen
aan boord.

Vanwege de benarde positie van de jongeman en zijn
vaartuigje werd door onze
bemanning geen tijd vermorst met pogingen de
oorzaak van de storing aan
te pakken.

Een anker of peddel had
deze situatie wellicht kunnen voorkomen, maar deze
waren helaas niet voor handen, en ook een redvest of

bescheiden rompomvang
maakte dat zonder eigen
voortstuwing zelfs bij lichte
golfslag het bootje weinig
rolstabiliteit bleek te hebben.

Het tuigje werd met behulp
van een landvast van de
Hayo 'op de hand' vlotjes
een stukje uit de kant getrokken, waarna een meer
bestendige sleepverbinding
werd gemaakt om het geheel terug te brengen naar
waar het vandaan kwam:
de boottrailerhelling in de
genoemde jachthaven.

De jongeman bleek goed in
staat het vaartuig rechtop te
houden, en de sleep naar
de helling verliep ongecompliceerd. Aangekomen bij
onze voorlopige bestemming is Hayo direct weer
beschikbaar gemeld voor
een eventuele volgende
inzet bij de regionale meldkamer
middels
statusupdate, en bij de kustwacht
onder opgave van een zeer
korte samenvatting van de
inzet.

Veel snelheid werd niet
gemaakt op het Markermeer, aangezien de zeer

Brandstofniveau
boven
75%, protocollaire desinfectie van materialen, geen
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Actierapport 4 juli 2020
(Rolf) Verslag: Jeroen
Meintjens, plv. schipper
Om 14:26u gaat de pieper
voor een omgeslagen vaartuig bij Marina Kaap Hoorn.
Er is ruim voldoende opkomst, Hayo vaart als eerste uit, Rolf volgt vlot met
als
bemanning
Marius
(stuurman), Lars, Jeroen en
Guus.
Inmelding per marifoon bij
de Nederlandse kustwacht
zoals te doen gebruikelijk.
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In de genoemde havenkom
nabij de Schellinkhouterdijk
is het druk met kite-surfers,
aangezien de nagenoeg
onbegroeide dijken en dammen weliswaar de golfslag
beperken, maar de wind
daardoor nauwelijks wordt
gehinderd. Deze zomermiddag heeft een herfstachtig
karakter: er zijn regenbuien
en de windkracht is 6 op de
schaal van Beaufort met
windstoten tot 58km/u.
Dat blijkt te veel voor de
tweekoppige
bemanning
van een van de zeilvletten
van waterscouting Vaandrig
Peetoom Vendel: het schip

is omgeslagen, en het lukt
niet om de boot weer te
richten. Nadat een aanwezige kite-surfer de lokale
havenautoriteit in kennis
heeft gesteld van dit incident, worden door laatstgenoemde organisatie met
behulp van een kleine RIB
de ronddobberende leden
in veiligheid gebracht en
afgevoerd; het stalen schip
blijkt een te grote dobber en
wordt overgelaten aan onze
expertise.

Bij aankomst van de Rolf is
de Hayo reeds ter plaatse.
De vlet ligt voor anker op
een centrale plek in de ha-

venkom. Later zou uit mondelinge overdracht van de
betrokken havenmedewerker blijken dat het schip niet
doelbewust voor anker is
gelegd, maar dat het anker
min of meer per ongeluk
overboord is geslagen tijdens het kapseizen, en dat
de boot dus bij toeval op
locatie bleef liggen.
Vanaf de Hayo, per saldo in
functie van On Scene Coördinator, wordt het plan gelanceerd om de vlet te richten, met behulp van de
bergingspomp te hozen, en
vervolgens naar veilige
haven te slepen. Er zijn
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twee
bemanningsleden
nodig voor hand en spandiensten in het water, en
Guus voegt zich bij Jens,
die vanaf de Hayo te water
is gegaan.
De rest van de inzet vervolgt de Rolf aldus met een
driekoppige
bemanning.
Aan Rolf is als eerste het
verzoek de achteloos ronddrijvende inventaris van het
schip te bergen. Wij namen
drie houten roeiriemen aan
boord, aanvankelijk twee
houten vlonders (later tijdens de inzet nog een derde), en een oranje kunststof
brandstoftank.
Het richten van de vlet onder vol zeil blijkt een onmogelijke opgave, daar het
schip direct na het optrekken nog altijd helemaal vol
met water ligt en daarmee
ernstig instabiel blijkt: het
wordt direct weer omgeblazen.

Besloten wordt tot demontage van de motor, ook
deze wordt aan boord van
de Rolf genomen. Het apparaat verliest brandstof en/
of olieproducten aan boord
van de Rolf, en dat is zowel
gevaarlijk (wegens gladheid) alsook schadelijk. Er
motort nog een andere vlet
van de waterscoutingvere-

niging door de haven, en
daarom wordt besloten dat
dit een zeer geschikt moment is om de inventaris
per direct terug te bezorgen
bij de rechtmatige eigenaar.
Intussen heeft de plv.
schipper op de Hayo alle
hernieuwde pogingen tot
leegpompen van de onfor-

Na het strijken van de zeilen openbaart zich het volgende probleem: de boot
blijft nu beter rechtop liggen, en is weliswaar voorzien van drijfkamers om
zinken te voorkomen, maar
het gewicht van de buitenboordmotor aan de spiegel
maakt dat de boorden zo
weinig boven de waterlijn
steken dat alle golven, hoe
klein ook, ongehinderd de
boot in rollen.
Onder deze omstandigheden is elke poging tot hozen een zinloze exercitie.
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tuinlijke vlet beschouwd als
kansloos en futiel, en daarom werd besloten de vlet
eerst te stranden bij de
uitspanning in de haven,
om daarna nogmaals een
poging te wagen.
De ankerlijn is inmiddels
gelost, en Jens en Guus
hangen aan de spiegel van
het scheepje om als een
soort stopzak de sleep stabiel achter de Hayo te houden.
Het anker is achter gebleven. Aan ons op de Rolf is
nu de uitdaging om deze
met de lange zwarte ankerlijn te bergen, om te voorkomen dat centraal in de haven alle passerende schepen het risico zouden lopen
deze lijn in de schroef te
krijgen. Lars krijgt de lijn als
eerste in zicht, en bergt het
anker.

Aangekomen op het strandje wordt de boot vlot leeggepompt. De romp is intact,
enkele deuken en butsen
lijken van oudere datum, en
wanneer een vervangende
buitenboordmotor zou worden gemonteerd, wordt het
schip voldoende zeewaardig geacht om zelfstandig
weer terug te varen naar de
aanlegsteiger van de scouting.
Vanaf de Hayo wordt telefonisch contact gezocht met
de vereniging, en men gaat
akkoord met het voorliggende plan. In afwachting van
de komst van nieuwe bemanning van de scouting
wordt het schip gezekerd
met het anker op het
strand, hoewel dat met aanlandige wind waarschijnlijk
niet noodzakelijk is.

Door Oranje Buiten wordt
ons een kop koffie aangeboden, die we dankbaar
aanvaarden nadat we vanaf
de Hayo weer beschikbaar
zijn gemeld bij de gebruikelijke instanties.
Brandstofniveau van de
Rolf bij terugkomst in de
Grashaven rond 50%, geen
letsel. Vermeldenswaardig
is wel de forse lekkage
langs de nekseal van het
droogpak van Jens.

De alarmontvanger van
Jens blijkt daarbij minder
waterbestendig dan gehoopt, en functioneert vooralsnog niet adequaat. Na
drogen en testen moet worden bezien wat de uiteindelijke schade is, vooralsnog
is Jens oproepbaar via de
reservepager.

Oranje Buiten, bedankt voor de koffie.
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NEDERLAND
Net als de voorzitter bleven veel
leden in Nederland om vakantie
te vieren. De
puzzel en pretpagina staat
deze keer in het
teken van Nederland!
Zoek de 8 verschillen in de
kaart.

Nederland heeft
veel gekke
plaatsnamen.
Maar ze staan in
de tabel achter
de verkeerde
provincie!

Kun jij in de andere tabel de
plaatsnamen
achter de goede
provincie zetten?
Provincie
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Noord-Brabant
Provincie Flevoland
Provincie Groningen
Provincie Gelderland

Plaatsnaam bij verkeerde provincie
Kanis
Rectum
Oude Willem
Trutjeshoek
De Hulk
Hongerige Wolf
Spurkt
Katlijk
Rutten
Wulpenbek
Spekklef
Bommelskous
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8 verschillen: 2 vissen, Koe kijkt naar rechts, blauwe boom, ontbrekende trekker, groene
trekker, schoorsteen minder, krab op zijn kop, 2 bierpullen.

Provincie
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Noord-Brabant
Provincie Flevoland
Provincie Groningen
Provincie Gelderland

Wat is de juiste plaats bij de provincie?
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GESPOTONLINE
De Notwin BBQ stond gepland op 13 juni maar deze
kon door het Corona virus niet bij het clubhuis gehouden worden. In de vorige Boei stond de oproep om
“alleen-samen” te gaan barbecueën! Een variatie op de
slogan “Alleen samen krijgen we Corona onder controle.”
Er werden heel wat BBQ’s aangestoken en de evenementencommissie kreeg veel foto’s opgestuurd. Zo zagen wij een heuse anderhalve meter BBQ maar wie
werd de winnaar van de fotowedstrijd?...
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GESPOT IN HET ZWEMBAD
DE WINNAARS
De evenementencommissie heeft alle inzendingen en foto’s van de BBQ-wedstrijd
beoordeeld. Ze waren allemaal even leuk, schattig, gezellig, smakelijk en veelzeggend.
4 foto’s sprongen er uit. De stoere blik van Hidde, de “barbecue...-hoe-zit-dat-toch-inelkaar” foto van Patrick, de geweldige 1,5 meter BBQ van Kim en Marijke en de “wijhebben-de-meest-gezellige-BBQ-van-allemaal” foto van Mirre en haar familie. Het was
lastig kiezen voor de jury. Wie kreeg de prijs?
De winnares werd Mirre. De evenementencommissie vond de foto’s van Mirre en haar
familie zoveel plezier en gezelligheid uitstralen. Ze werden er blij van. Mirre kreeg een
Barbecue-pakket uitgereikt in het zwembad.

Die dag waren er nog meer winnaars in het zwembad. De inzenders van de kleurwedstrijd,
Charill, Lana en Charisa, kregen allemaal een leuke beker vol snoepjes.
Amy had niet alleen de reddingsboot in elkaar geknutseld maar ook de haven van Hoorn gepuzzeld. Haar
foto van de reddingsboot in de haven van Hoorn leverde haar ook een beker met snoepjes op.
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WIST U DAT...
Ieder jaar de pieper gaat tijdens de Notwin BBQ
Zelfs tijdens de Notwin-Corona-thuis-BBQ de traditie van een alarmering voor de Hayo in
stand blijft.
De Hayo ingezet werd voor een zoekactie bij Schellinkhout

De zwemmers op zondagavond (baan 1-2) aan eindrituelen doen?
Zij graag op de bodem zitten (in het diepe!) of op de kop staan in het ondiepe.
Wij de winnende BBQ-foto niet in het clubblad plaatsen.
Wij wel kunnen verklappen dat het een hilarische foto is.
Je bijna denkt dat de winnares niet in de achtertuin is, maar op een camping op Terschelling
Er een dop op de fles zat.
De botenlift gekraakt werd
De botenlift daardoor krakkemikkig werd.
De krakers 2 meerkoeten waren die hun nest gebouwd hadden.
Er veel gewaarschuwd werd in het afgezette gebied
Het gevaar onzichtbaar is
Redders het onzichtbare gevaar goed inschatten.
Recreanten daarentegen niet.
Redders toch onbedoeld met het gevaar geconfronteerd werden
Het onzichtbare gevaar zichtbaar wordt bij redders
Dikke gezichten en grote blauwe plekken vragen oproepen
De wist-u-datjes last hebben van Corona
Het lijkt alsof ze in quarantaine geplaatst zijn en er niet meer uit mogen komen.

Topgrafie Oplossing:
Drenthe=Oude Willem,
Fryslân=Katlijk,
Limburg=Spurkt,
Zuid-Holland=Bommelskous,
Zeeland=Wulpenbek,
Utrecht=Kanis,
Noord-Holland=De Hulk,
Overijssel=Rectum,
Noord-Brabant=Spekklef,
Flevoland=Rutten,
Groningen=Hongerige Wolf,
Gelderland=Trutjeshoek
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AGENDA NOTWIN
Za

5

Sep

Jeugdweekend activiteit (leden tot 14 jr.)

Za

17

Okt

Gewoon zwemlessen (geen herfstvakantie)

Za

24

Okt

Gewoon zwemlessen (geen herfstvakantie)

Za

26

Dec

2e kerstdag - Geen zwemles

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

