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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 08.30 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, Padde en Antje 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
Jong geleerd,
oud gedaan…
Ik mag even oppassen op
onze nieuwe opstapper.
Hij heeft het Notwin-virus
al te pakken, het is hem
met de paplepel ingegoten.
Helaas moet hij nog wel
even een paar jaar ouder
worden, want hij mag pas in
2034 mee op de Hayo.
Daarom lopen wij naar de
haven waar onze jonge en
oude(-re) redders aan het
oefenen zijn.

Gefascineerd staat de miniopstapper toe te kijken. Op
gepaste afstand… van het
ijs. Papa is ijsreddingsprocedures aan het trainen.
Zijn maatje plonst in de bijt
en wordt door papa gered.
Hij ziet hoe papa op zijn rug
gaat liggen, zijn voeten
onder de oksels van het
slachtoffer plaatst en met
ijsprikkers het “slachtoffer”
redt.
Daarna plonst papa in zijn
droogpak in de bijt en hij
wordt nu gered door zijn
maatje. Dan gaat papa aangelijnd en in een formatie
van 4 redders een wandeling maken over het ijs.
Weer “zakt” een van de
redders door het ijs en nu
wordt het “slachtoffer” met
lijnen gered uit het ijs.
Papa is lekker bezig en
geniet. Hij heeft een grote
lach op zijn gezicht hoewel
die deels verscholen gaat
onder zijn helm.
“Dit is leuk!”, verteld papa
de mini-opstapper zonder
woorden. In zijn koppie
wordt alles opgeslagen.
Hier kan geen uitleg tegenop. Als er ooit weer ijs
komt, en hij groot is, doet
de mini-opstapper het feilloos na.
Net als de procedure die
daarna volgde. De oefening
is afgelopen, maar de (ijs-)
pret nog niet. Papa wil nóg
een keer door het ijs zakken. “Goed kijken”, roept hij
naar zijn zoon. De mini-

opstapper zakt even door
zijn hurken om het allemaal
goed te kunnen zien.
Papa test hoe hard het gevroren heeft. Het 2e bijt in
de haven, gisteren door de
brandweer gemaakt, is nog
voorzien van een laag ijs.
Als Papa erop gaat staan
zakt hij er nog niet door.
Papa gaat daarom springen
op het ijs! Na een paar keer
springen breekt het ijs. Hij
zakt erdoor met een machtig geluid. Onze miniopstapper schrikt even van
het geweld, zijn gezicht
betrekt. Maar als wij allemaal staan te juichen, inclusief papa, weet hij dat het
goed. Papa redt vervolgens
zichzelf uit de bijt en is de
held van de dag.
Ik ben benieuwd wanneer
Nederland weer mag genieten van een winter met ijspret. Wie weet hoe oud de
mini-opstapper dan is. Stel
je eens voor dat er over
een (paar) jaar weer ijs ligt
en hij speelt met zijn vrienden bij het bevroren water.
In gedachten hoor ik hem al
zeggen; “Ik weet hoe je ijs
kan testen, mijn papa doet
het altijd zo...”.
Lees het hele clubblad voor
meer trainingen en acties
van jonge en oude(-re) redders.
Veel leesplezier.
Pien
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VOOR ZITTER
Beste leden,
Het nieuwe jaar is alweer aan de derde
maand toe en wanneer
ik kijk wat wij als vereniging hebben beleefd
dan kan ik alleen maar
zeggen, heel weinig.
Wij willen wel graag
zwemmen maar de Corona maatregels houden
ons tegen. Dat is natuurlijk heel jammer maar we
zullen ons moeten schikken naar het verbod om
te zwemmen in overdekte baden.

De eerste bijenkomsten
online zijn erg leuk gevonden.

Eind maart houden wij
weer onze jaarlijkse algemene vergadering en
die kunnen jullie natuurlijk allemaal weer volgen
wanneer je de aanwijzingen volgt die op de Notwin website staan.
De algemene ledenvergadering is bij uitstek
interessant voor de leden want daar kun je
horen wat er het aankomende jaar staat te ge-

beuren met onze brigade.
Verder is er eigenlijk weinig te melden en eindig
ik maar met de oproep
om gezond te blijven en
de berichten van de
technische
commissie
goed te volgen. Hopelijk
zien wij elkaar weer snel
in
het
zwembad.
Een hartelijke groet,
Jan Tigchelaar.

Nu heb ik wel gehoord
dat er enkele leden zijn
die zichzelf onderdompelen in het koude buiten
water maar dan kan ik
niet iedereen aanraden.
Zwemmen in het koude
buiten water, het is nog 1
tot 2 graden, kun je pas
veilig doen wanneer je
jezelf hebt getraind zodat
je lichaam aan dat koude
water gewend is.
Wanneer je lichaam dat
niet is dan wil ik jou met
klem vragen om niet te
gaan zwemmen in het
koude buiten water.
De technische commissie heeft, digitaal, weer
een aantal activiteiten op
poten gezet die jullie
kunnen gaan doen.

.................................
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BESTUUR NOTWIN

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

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

0229-210515
0229-852983
06-29249558
0229-247845

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

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

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

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

...............................
Clubblad redactie:
P. Hopman
Vertrouwenspersoon Notwin: F. Schoen
Vertrouwensarts:
A. Olijhoek

redactie@notwin.nl
06-51583595 of vcp@notwin.nl
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
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BESTUUR NOTWIN
Nieuwe vertrouwenscontactpersoon vereniging
Beste lezers ik wil mij even voorstellen. Mijn naam
is Frank Schoen en ik denk dat veel mensen mij al
kennen, maar zal toch een kleine introductie doen.
Ik ben actief in de alarmploeg voor de Hayo en ben
vaak aanwezig bij evenementen die wij ondersteunen. Ook zwem ik op de zondagavond. Mijn beide
kinderen Lars en Marlou zijn ook lid van de vereniging.
Het bestuur heeft mij gevraagd om de taak van
vertrouwenscontactpersoon te gaan vervullen. Dit
is nu een officiële taak binnen de reddingsbrigades
van Nederland. Wat kan ik hierin voor jullie betekenen?
Voor jong en oud geldt, op alle momenten waarop
je je niet prettig voelt binnen de vereniging kun je
contact met mij opnemen. Denk hierbij aan ongewenst gedrag zoals pesten, agressie en geweld,
discriminatie en (seksuele) intimidatie. Ook zaken
zoals bijvoorbeeld diefstal en fraude die ingaan
tegen de gedragsregels en die je niet rechtstreeks
kunt of durft te benoemen, kun je met mij bespreken.

Je kunt mij bereiken op vcp@notwin.nl of mij aanspreken als ik in het zwembad of op de
Haai ben. Bellen of Appen kan ook 0651583595.
Ik hoop dat jullie mij in mijn functie weinig nodig hebben, maar schroom niet om het wel te
doen!
Frank Schoen

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

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

De Boei 9

.................................
BESTUUR NOTWIN
Algemene Ledenvergadering Digitaal
Op 26 maart 2021 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Notwin
worden gehouden. Helaas mogen we nog niet met z’n allen bijeen komen dus zal
deze ALV, net als vorige keer, online gehouden worden.
De uitnodiging voor deze ALV heeft u via de e-mail ontvangen. Ook de inloggegevens
voor het bijwonen van deze ALV staan in de uitnodiging. Naast de uitnodiging heeft u ook
een agenda ontvangen en een bijlage met daarin uitleg over één van de agenda punten.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.
Al deze informatie, m.u.v. de inloggegevens, kunt u ook terug vinden op de website van
de vereniging. www.notwin.nl/jaarvergadering.
Naast de uitnodiging en de agenda staan de verslagen van de verschillende commissies
op deze pagina én de instructie over hoe we digitaal gaan vergaderen en gaan stemmen.
De stukken van de penningmeester staan niet op de website, die kunt u opvragen bij het
secretariaat.
De activiteiten die we als vereniging in deze tijd kunnen uitvoeren zijn zeer beperkt. Mocht
u ideeën hebben om “corona-proof” activiteiten met de vereniging te ondernemen dan zijn
die natuurlijk heel erg welkom!
Angélique Vandenbroek
Secretaris Reddingsbrigade Notwin
info@notwin.nl
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BESTUUR NOTWIN
Algemene Ledenvergadering Digitaal
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Opening
Vaststellen van de agenda
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2020
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag van het secretariaat*
Jaarverslag van de vaste commissies*
- Technische commissie
- Pers en redactie commissie
- Evenementen commissie
- Varend redden commissie
Jaarverslag van de penningmeester**
Rekening over 2020
- Balans per 31 december 2020
Verslag van de kascontrole commissie
Begroting 2021
Financiële afrekening COVID-19
Bestuursverkiezing:
- Aftredend: Dick Appelman, penningmeester van de vereniging
- Aftredend en niet herkiesbaar: Lars Schoen, bestuurslid en Simone Beers,
bestuurslid
- Aftredend en herkiesbaar: Hans Kok, bestuurslid
- Het bestuur draagt voor Jip Velez en hem te benoemen als penningmeester
van de vereniging
- Het bestuur draagt voor Hans Kok te herkiezen tot bestuurslid
- Tegenkandidaten en kandidaten voor deze functies kunnen zich bij het bestuur
opgeven tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering. Er zijn nog 2 functies
beschikbaar binnen het bestuur, dus heb je belangstelling, geef het aan of neem
contact op met het secretariaat.
Jubilarissen
Verkiezing Kascontrolecommissie:
- De Commissie werd gevormd door Frank Schoen en Sander Brugmans, reserve
Jeroen Meintjens.
Benoeming van de hoofdinstructeur voor het jaar 2021
- Het bestuur stelt Anneloes Vogelpoel aan als hoofdinstructeur/Technisch leider
Benoeming van de postcommandant voor het jaar 2021
- Het bestuur stelt Marvin Tigchelaar aan als postcommandant.
Rondvraag
Sluiting

* Jaarverslagen zijn/worden geplaats op de website van de vereniging: www.notwin.nl.
**Financiële stukken zijn aan te vragen bij het secretariaat via info@notwin.nl.
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PR-COMMISSIE
Bestuurslid gezocht voor de PR-commissie
“Drenkelingennet Notwin gesponsord door Karsten Tenten”.
“Notwin bemant met 4 man een kleurrijke stand op de Hoornse Sportbeurs incl.
overlevingspak en klosgooien (zie foto)”.
“Specsavers Hoorn doneert deel opbrengst aan Reddingsbrigade Notwin”.
Een kleine greep aan lokale initiatieven die onze vereniging de afgelopen jaren wat extra bekendheid, leden of
sponsoring hebben opgeleverd. Voor onze vereniging zijn
we op zoek naar iemand die ons kan helpen bij het organiseren van zulke promotionele activiteiten en sponsoracties, namelijk een bestuurslid voor de PR-commissie.
Onze vereniging zit vol met enthousiaste leden die graag
helpen bij evenementen en acties, zoals de voorbeelden
hierboven. Bij alle activiteiten kun je bovendien vertrouwen
op een goede samenwerking met bijvoorbeeld de technische commissie en de varend redden commissie.

“Iemand die kansen
durft op te pakken,
contact legt met
organisaties
en acties in goede
banen wil
leiden”

Wat nog ontbreekt is iemand die kansen durft op te pakken, contact legt met organisaties
en acties in goede banen wil leiden. Die acties en activiteiten kunnen van alles zijn, zoals
de voorbeelden hierboven, maar zeker is: alle beetjes helpen.
Zelf heb ik met mijn nieuwe baan geen tijd meer voor het organiseren van deze acties,
hoewel ik wel de website en clubkleding wil blijven beheren, naast natuurlijk het zwemmen en varen.
Neem vooral vrijblijvend
contact op met mij of het
bestuur voor meer informatie over deze mooie
taak, ook als slechts een
deel hiervan je aanspreekt.
Ik ben bereikbaar via
pr@notwin.nl
of
0630318078. Je mag mij
ook aanspreken op de
post of in het zwembad.
Lars Schoen

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
Weer zijn de maatregelen niet versoepeld. Dat betekent: nog steeds niet zwemmen.
Wat een teleurstelling. Gevolg daarvan is dat de examenplanning weer kritiek is. We
hebben al zoveel lessen gemist, we gaan het dan zeker niet meer redden om iedereen op te gaan leiden voor een volgend zwembrevet.

Ook als we vanaf 15 maart weer zouden kunnen gaan zwemmen is de tijd eigenlijk al te
kort om iedereen goed beslagen ten ijs te laten komen. We gaan dit nog verder bespreken
binnen de Technische Commissie.
We hopen er natuurlijk wel op dat dan de maatregelen versoepeld worden en dat we weer
mogen gaan zwemmen. Alle instructeurs hebben ondertussen al uitgesproken dat ze jullie
allemaal verschrikkelijk missen en graag weer het zwembad in willen.
Ondertussen zijn we wel weer begonnen met het vaker sturen van een e-mail met een
leuke opdracht/spel voor onze leden. Ook zijn we weer online bijeenkomsten gaan organiseren voor specifieke groepen.
We hopen natuurlijk dat jullie daaraan meedoen en ook jullie reacties sturen naar de TC.
Ook de pagina met thuisopdrachten is weer beschikbaar op de website. De link daar naar
toe staat in de e-mail die jullie in februari hebben ontvangen.
Wil je op Social Media laten zien dat je iets gedaan hebt dat met de reddingsbrigade te
maken heeft, tag Notwin dan in je bericht, dan zien wij en onze volgers dat ook:
Facebook: @RBNotwin
Instagram: @reddingsbrigade_hoorn_notwin
TikTok: @rb_notwin
Gezondheidsverklaringen: jaarlijks moeten we van iedereen die activiteiten doet voor de
reddingsbrigade gezondheidsverklaringen vragen. Dat gaat nu wat lastig, zodra we weer
gaan zwemmen zullen we deze weer uitdelen in het zwembad.

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
Tot slot nog een oproep: In de loop van de tijd gaan leden, in dit geval doel ik in het bijzonder op leden die ook instructeur zijn, andere dingen doen. Hierdoor zien wij een verloop in het aantal instructeurs. Om te voorkomen dat we straks een tekort aan instructeurs
hebben zijn wij op zoek naar leden die instructeur bij onze vereniging willen worden.

Heb je daar wel interesse in? Ga dan eens in gesprek met iemand van de TC of een van
onze instructeurs. Zo kom je meer te weten over wat de instructeur allemaal doet en wat
de mogelijkheden zijn.

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

“Kunnen jullie raden wat dit
is?
We hebben dit gekregen van een goede
bekende van ons.”
Deze vraag werd aan jullie gesteld en jullie konden via e-mail of Facebook de oplossing insturen. “Zij heeft aangegeven dat we dit heel erg
goed kunnen gebruiken bij de Reddingsbrigade”,
werd erbij geschreven.
Kim had de oplossing: “Ik denk zo'n 'gat' waar je
onder water door moet zwemmen (wat ze bij
zwemles altijd gebruiken)”. Kim had het goed
geraden. Pien had een duikzeil geknutseld.
Het is wel een bijzondere versie. De “gaten” zitten niet naast elkaar zoals bij het zeil van de
zwemlessen, maar onder elkaar. Dat geeft onze
instructeurs misschien nog inspiratie voor leuke
uitdagende oefeningen……
Dank Pien, voor dit leuk zeil. We kijken nu al uit
naar de oefeningen die jij (en je mede instructeurs) hiermee gaan verzinnen.
De Technische Commissie, Angélique, Anneloes
en Simone

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

De Boei 15

.................................
VARENDREDDEN
Succesvolle wervingsmaand achter de rug!
Het kan jullie, digitaal georiënteerde leden, haast niet zijn ontgaan. December was wervingsmaand! In de vooruitblik van 2021 bleek dat de spoeling van beschikbare Alarmploeg
opstappers dunnetjes zou worden op de doordeweekse overdag momenten. Tijd om hier
wat aan te gaan doen dus!
Mede door Corona heeft de werving volledig digitaal plaatsgevonden via Facebook en Instagram. Deze actie heeft ontzettend veel positieve reacties opgeleverd. Duizenden mensen zijn in contact gekomen met onze vereniging. Met zo’n 10 aanmeldingen van geïnteresseerde aspirant opstappers mogen we toch stellen dat deze actie een groot succes is
geweest.
Na kennismakingsmomenten in tweetallen en intakegesprekken met zowel de geïnteresseerde als het thuisfront zijn er 6 nieuwe opstappers gestart met de basislessen!
Iedereen die de berichten heeft geliket en gedeeld hartelijk bedankt!

.................................
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VARENDREDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboot Hayo en van het ijsreddingsteam van Notwin
(de eerdere inzetten staan in de Boei uitgave december )
27 dec. Decemberstorm Bella raast over het land. De alarmploeg is ’s morgens vroeg gewekt door de pieper. Een charterschip was losgeslagen van de kade. De harde wind zorgde voor een uitdagende inzet. Schip uiteindelijk langszij af weten te meren bij een ander
schip.
11 feb. Schaatser door het ijs gezakt. Bij aankomst bleek de persoon is met een lijn uit het
water gehaald door omstanders en de havenmeester.
12 feb. IJszeiler zakt door het ijs op het Hoornse Hop. Tijdens de inzet gaat er 40 meter
verderop ook een schaatser door het ijs. Zowel de ijszeiler en de schaatser zijn gered en
maken het goed.
20 feb. Een onderkoelde kite-surfer gered. Het slachtoffer lag samen met een maat in het
water bij Schellinkhout. Veel ijs maakte dat het slachtoffer moeilijk bereikbaar was voor
Reddingsboot Hayo. Beide kiters zijn aan boord genomen. Slachtoffer overgedragen aan
ambulance.

.................................
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VARENDREDDEN
IJsploeg operationeel
Het begon bij iedereen te
kriebelen, het elfstedenwoord stond op de voorpagina’s van de kranten,
de pluim kwam weer in
het nieuws, de temperaturen
gingen
omlaag
maar het kon nog alle
kanten op.
Voor de Varend Redden
ploeg betekent dit dat de
boten uit het water moeten,
dat er alles aan gedaan
wordt om de Hayo zo lang
mogelijk in de vaart te houden en dat er een inschatting moet worden gemaakt
of de ijsreddingsprocedure
van start zal gaan.
De normale procedure bij
ijsongevallen is dat de
brandweer wordt gealarmeerd. Een schaatser krijgt
een ongeluk op het ijs, er
wordt 112 gebeld de brandweer komt. Zakt een
schaatser door het ijs en er
wordt 112 gebeld dan komen de brandweer duikers.
Dit werkt uitstekend, maar

vooral op de sloten, plassen en kanalen.
De brandweerduikers kunnen namelijk maximaal 50m
vanuit de kant werken en
het waterongevallen team
van de brandweer gaat niet
verder dan 200m. Een
dichtgevroren Markermeer
vraagt om een andere aanpak.
Binnen
Reddingsbrigade
Notwin is er een ijsreddingteam van vrijwilligers die
voornamelijk uit de alarmploeg komen. Deze ploeg
kan ver op het bevroren
Markermeer worden ingezet om een onderkoeld
persoon of een gewonde
schaatser op te halen.
Bepakt en bezakt in overlevingspak, helm op het
hoofd, ijsprikkers, lijnen,
antislipzolen, reddingsmiddelen, brandcard, EHBO
etc. beschikt dit team over
alle middelen die nodig zijn
om deze taak uit te voeren.

De grootste uitdaging van
deze ploeg is het geoefend
blijven. Er zijn nou eenmaal
weinig winters waarop er
voldoende ijs ligt om goed
te oefenen.
Nu alles er op wees dat we
een aantal serieuze winterse dagen tegemoet zouden
gaan werd alles opgetuigd
om zoveel mogelijk oefenmomenten in te plannen
voor deze ploeg.
Dat is gelukt. Van donderdag tot en met zondag is er
in verschillende ploegen
geoefend met zelfredding,
het redden van een slachtoffer en het slachtoffer
transport. Zoals wel meer
zaken binnen het Varend
Redden dien je om deel te
nemen aan de ijsploeg 18
jaar of ouder te zijn.
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VARENDREDDEN
Omdat we niet vaak de
mogelijkheid hebben op het
ijs te oefenen is er echter
besloten om zelfs de Varend Redden jeugd een
kans te geven om, in aangepaste vorm, te ervaren
hoe het is om door het ijs te
zakken, jezelf te moeten
redden en een ander te
moeten redden.
Deze oefening vonden allemaal plaats rondom de reddingspost en in de Grashaven. Tijdens de oefening
stond de ploeg ook gereed

om in geval van alarmering
elders ingezet te worden.
De weekend dagen was het
ontzettend druk op het ijs.
De Reddingspost is het
hele weekend open geweest. Er zijn diverse preventieve maatregelen genomen om het schaatsen zo
veilig mogelijk te houden
voor de mensen. Ook zijn
er voldoende mensen door
het ijs gegaan. Het ijs was
namelijk op veel plekken
een stuk slechter dan iedereen dacht.

Een aparte inzet was wel
de hulpverlening aan een
ijszeiler. De ijszeiler zakte
200m vanaf de post door
het ijs. De ploeg die op dat
moment aan het oefenen
was heeft hulp verleend.
Het leuke aan deze inzet
was ten eerste dat de zeiler
het er goed vanaf heeft
gebracht maar ook zeker
dat de technieken die we
normaal gesproken gebruiken om een vastgelopen
zeilboot vlot te trekken ook
goed blijken te werken bij
het uit het ijs halen van een
ijszeiler!
Al met al hebben we als
Varend Redden ploeg een
aantal top dagen gehad,
waarbij we mensen hebben
kunnen helpen, een hoop
incidenten voor zijn geweest en het bijna weer
voelde als de oude vertrouwde postdiensten die
we al een jaar moeten missen.
Vincent.

.................................
Eerste redding van het
jaar

varen. En dat was maar
goed ook!

Reddingsboot Hayo is
vrijdag avond 19 februari
weer inzetbaar gemeld bij
het Kustwachtcentrum en
de 112 meldkamer nadat
er met een proefvaart door
het ijs is getest of het verantwoord was om te gaan

Zaterdag 20 februari kwamen er in korte tijd diverse
telefonische
meldingen
binnen over twee kitesurfers bij Schellinkhout. De
twee lagen al zeker 20 minuten in het water en de
kites kwamen niet meer

omhoog. Ongeacht welke
beschermende kleding je
aan hebt, met deze temperaturen is dit een groot
risico.
Voldoende reden om te
besluiten de Alarmploeg
onder de hoogste prioriteit
te alarmeren. Nog geen
minuut later kwam er voor
ook een alarmering binnen

.................................
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vanuit het Kustwachtcentrum.
Met de grootste moeite wist
de Hayo het open water te
bereiken. De Grashaven
was geen probleem, daar
kwam de boot moeiteloos
door het ijs heen. Het stuk
naar het havengat en de
50m daar buiten waren
echter een heel ander verhaal.
Door op een speciale manier gebruik te maken van
de jet was de Hayo in staat
zich door een 50 tot 100
cm dikke “muur” van ijs
naar buiten te worstelen.
15 cm dikke op elkaar gestapelde ijsplaten waren
allemaal de haven ingestroomd en vormden een
groot risico voor de boot.
Eenmaal buiten de haven
ging het nog niet vanzelf.
De kiters bij Schellinkhout
lagen ook in een groot ijsveld. Om daadwerkelijk ter
plaatse te kunnen komen
bij de slachtoffers werd
opnieuw kunst en vliegwerk
verricht door de bemanning.

Eén van de
slachtoffers
verkeerde in
dusdanige
staat dat hij
horizontaal
het water uit
moest worden gehaald
door gebruik
te maken van
het drenkelingen net.
Geen makkelijke opgave
in een ijsveld.
Normaal gesproken gaat
het net onderwater. Nu lag
het net op het ijs. Aan
boord van de Hayo werd
het slachtoffer ingepakt in
de onderkoelingsbrancard.
Het
tweede slachtoffer
maakte het nog een stuk
beter en werd zittend in de
boot toegedekt met dekens.
Op de reddingspost werd
het eerste slachtoffer overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het tweede
slachtoffer had genoeg aan
een warme douche en

even bijkomen in de warmte van de post.
Achteraf is heeft het onderkoelde slachtoffer een
hoop geluk gehad. Adequaat handelen van mensen op de kant die het niet
vertrouwden en contact
opnamen met de hulpdiensten. De Hayo die net beschikbaar was gemeld (de
buurtstations waren nog
niet inzetbaar) en een maat
van de kite-surfer die in het
water op hem in is blijven
praten.
In onze statistieken spreken we alleen over reddingen wanneer we daadwerkelijk levensreddend hebben opgetreden. De eerste
redding van het jaar is weer
een feit. Uitgevoerd onder
speciale omstandigheden.
Meer lezen op pagina 25.
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PUZZEL & PRETPAGINA
Prijsvraagpuzzel
Ontdek de zin op blz. 27 en maak kans op een lekkere reep.

Bij deze puzzels is elk cijfer een bepaalde letter. Maar hoe pak je dit nu aan? Zoek de
meest voorkomende letter. De letter E de meest voorkomende klinker is. Wat de meest
voorkomende medeklinker is in de Nederlandse taal kun je op internet vinden.
Het is handig om te letten op dubbel voorkomende cijfers naast elkaar. Dubbel voorkomende letters aan het begin of eind van een woord moeten altijd klinkers zijn. Aan het eind van
een woord zal relatief vaak de N voorkomen, omdat alle werkwoorden op de letter N eindigen.
Meer aanwijzingen krijg je niet. Stuur de zin van de puzzel naar redactie@notwin.nl Onder
de goede inzendingen wordt een lekkere reep verloot.

.................................
Moppen
Een agent roept naar Bryan. “Stop! Je hebt geen licht en geen bel!” “Aan de kant!” roept
Bryan. “Ik heb ook geen remmen!”
Max komt op een feestje. Hij vraagt netjes of binnen mag komen. “Natuurlijk,” zegt de jarige, “maar ik heb vuile voeten,” zegt Max. “Geeft niet,” zegt de jarige. “Je hebt toch schoenen aan?”
Jordy komt de winkel binnen en vraagt: ‘Wat kosten die kauwgomballen, meneer?’ Winkelier: ‘Zes ballen voor vijf cent.’ Jordy: ‘Oh, dat is dan vijf ballen voor vier cent, vier ballen
voor drie cent, drie ballen voor twee cent, twee ballen voor één cent en één bal voor niks!’
En hij pakt een kauwgombal en loopt de winkel uit.
Twee baby's zitten in de box. Zegt de ene baby tegen de andere: ”Wil je mijn zelfgemaakte
chocola proeven?”

Een vis botst tegen een andere vis op. De ene vis zegt: 'Hé, kijk eens uit!' Zegt de andere
vis: 'Sorry, ik had water in mijn ogen!
Wat heeft een kers als die uit de boom valt?
Een kersenschudding.
Wat is groen en drijft?
Een sperzieboot!
Waarom is een jachtluipaard zo lenig?
Hij zit op kathletiek.
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Prijsvraagpuzzel
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SNEEUW- & IJSPRET
Sneeuw en ijs in februari zorgde voor bijzondere situaties
en extra wist u datjes aangeleverd door leden van de SARploeg.
8 februari begon de pret. Het had de dag ervoor hard gesneeuwd.
Wist u dat…
De alarmploeg wegens hevige sneeuwval is gewaarschuwd dat de haven niet meer bereikbaar is voor auto’s.
Dat dat zelfs voor de voorzitter gold.
De voorzitter zelf dacht dat hij het wel zou redden.
Er gelukkig nog een behulpzame man met een Toyota
Landcruiser in de haven aanwezig was.
Hij onze voorzitter los kon trekken.

Na de sneeuwval begon het te vriezen. De ijsreddingsprocedure ging van start. Een prachtig weekend vol ijspret
was het gevolg.
22 februari Het Markermeer ontdooide en daardoor ontstonden bijzondere situaties.
Wist u dat…
Tijdens de ijsreddingsprocedure de mensen hun overlevingspak thuis hadden liggen.
Dat bij de eerste alarmering ná de ijsreddingsprocedure
sommige opstappers in pak aankwamen bij de post.
Dit snel is bij de uitruk maar niet altijd even handig na afloop.
Je dan namelijk geen schoenen hebt om aan te trekken
wanneer je weer naar huis gaat.
Eén opstapper dacht dat het wel voldoende was om plastic
zakjes om zijn tenen te wikkelen.
Er een inzamelingsactie is gestart om schoenen te kopen
voor deze opstapper.
Wist u dat…
De Hayo tijdens de inzet waarbij 2 kite-surfers uit het water
moesten worden gehaald veel moeite had om door het ijs
de haven uit te komen.
Dat na afronding van de inzet terug varen, naar de lift in de
haven, echt niet meer ging door het ijs.
De bemanning gelukkig sleepboot Tim heeft kunnen inschakelen om een pad vrij te maken waar de Hayo achteraan kon varen.
Tim dus wel een ijsmeester is.
Een sleeplijn niet nodig was.
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SINTERKLAAS
Zaterdag 5 december wilden wij niet ongemerkt
voorbij laten gaan. De
evenementencommissie
organiseerde een kleine
activiteit in het zwembad.
Als verrassing kwam Piet
ook nog even langs.
Ze zag dat er enthousiast
gezwommen werd. Elke
groep deed een kleine estafette. Liggend op een matje
werden pakjes en letters
naar de overkant van het
zwembad gebracht. In 5
minuten moesten de zwemmers zoveel mogelijk pakjes en letters over zwemmen. Daarna werd er fanatiek een toren gebouwd en
werden er woorden gevormd.
De volwassenen groep in
het tweede uur bouwden

als een van de
fanatiekste een
hoge toren en
wist 8 woorden
te
vormen.
Maar de junior
redder 2 groep
in de baan ernaast had weliswaar niet zo’n
hoge toren, ze
hadden wel 12
woorden
gemaakt, dat waren er vier meer
dan de volwassenen.
Piet had ook
nog een kleine
verrassing
meegenomen.
De uitslag van
de Rabo Clubsupport actie.
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SINTERKLAAS
Ze onthulde de cheque met
€ 782,91 euro. Een prachtig
bedrag. Rabobank en alle
stemmers hartelijk dank.

had of wie de hoogste toren
had, het plezier en enthousiasme van alle zwemmers
was geweldig om te zien.

sen deelde Piet lekkere
chocoladeletters uit. Wij
vonden het heerlijk dat ze
even op bezoek was.

Na de onthulling gingen de
estafettes door. Uiteindelijk
maakte het niet zoveel uit
wie de meeste woorden

Zelfs toen de estafettes
afgelopen waren werd er
met de blokken nog enthousiast gebouwd. Ondertus-

De evenementencommissie
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OPENWATER
Bevrijdingsgrepen: doggy
style?
Twee weken na het onderkoelingsavontuur
(De
Boei, december 2020),
dachten wij voorlopig wel
klaar te zijn met de avonturen. Maar zondag 21
november beleefden we
weer een nieuw avontuur.
Het was prachtig weer.
Koud, maar weinig wind en
een
zonnetje.
De
‘strandtent’ verkocht koffie
en warme soep en het was
tamelijk druk, vooral met
honden en hun baasjes.
We moesten een groepje
kletsende mensen vragen
of we ons bij ‘onze stoelen’
konden omkleden. Dat leverde uiteraard al het nodige commentaar om van
omstanders.
Toen we klaar waren om
het IJsselmeer in te gaan,
kwam een flinke natte hond
blij naar ons toe. “Ach,
maakt niet uit” zei ik “we
gaan toch zwemmen”. De
hond heette Willem. “Kom,

Willem, ga je mee zwemmen?” vroeg ik voor de
grap.
Samen met Marijke liep ik
het water in. Geconcentreerd de kou in. Als we er
tot ons middel in staan,
laten we ons naar voren
vallen en zwemmen verder.
“Hé, Willem zwemt met ons
mee!”, merk ik op. We vinden het allebei grappig,
maar zwemmen dapper de
kou tegemoet.

Willem vond het ook erg
leuk, want die zwom hard
door, en dook vervolgens
zó Marijke haar nek in met
zijn zware poten. Nu was
het niet meer leuk!
Marijke laat zich onder water zakken en ik duw Willem
bij Marijke weg. Ze komt
weer boven en vind het ook
écht niet leuk meer.
Ik zwem hard weg in polocrawl en roep de hond achter me aan. Dat helpt. Willem zwemt eerst achter mij
aan, en vervolgens naar de

baas, die staat te roepen
aan de kant.
De krassen op Marijkes rug
schrijnen in het koude water
als ze terug zwemt naar de
kant.
Nadat we van de ergste
schrik bekomen waren,
grappen we over hoe Marijke dit aan haar vriend moet
uitleggen, dat ze onder de
krassen zit omdat ‘Willem’
er bóvenop dook.
De bevrijdingsgrepen die
wij bij Notwin leren zijn zo
gek nog niet. Marijke hadden een snelle reactie en
raakte niet in paniek. In dit
geval bleek het onder water
laten zakken heel goed om
de ‘aanval’ af te weren.
Kim
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GESPOT IN DE HAVEN

Zondag 14 februari 2021 werd het ijs in de haven getest. De opstapper bij de ene bijt plonsde er, met een elegante boogsprong,
bijna voorover in. Als een ballerina in een droogpak. Maar daar
hebben wij helaas geen foto van.
Deze opstapper deed een sprinkhaan in een droogpak na. Het ijs
op de bijt, die de dag ervoor gemaakt was, bleek toch sterker te zijn
dan verwacht. Het vergde heel wat inspanning maar uiteindelijk was
zijn inzet toch sterker dan het ijs en ging hij er doorheen.
Vervolgens startte de training en werden professioneel de ijsprikkers gepakt. Hij kwam in buikligging uit de bijt en stond snel weer
op het ijs.
Beide opstappers je adviseren om altijd ijsprikkers mee te nemen
als je het ijs op gaat.
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WIST U DAT...
Marvin sympathieke buren heeft.
Ze zijn postpakketjes aannemen als hij niet
thuis is
Ze deze keer héél nieuwsgierig werden naar
de inhoud.
Dit kwam omdat het pakket van 65 kilo niet te
tillen was.
Wij niet weten wat de buren gedacht hebben
(en willen dat ook niet weten.)

Wist u dat …
Sommige leden wel heel erg ver gaan
voor een beetje gezelligheid tijdens de
kerstdagen.
Nieuwe “vrienden in nood” per post
thuisbezorgd worden.

Opstappers van de Hayo verschillende taken
stiekem proberen te vermijden aan boord?
Eentje doet liever niks met pomp, terwijl twee
anderen de sleeplijn niet willen afstellen.
Weer twee anderen proberen niet gekozen te
worden om over te stappen naar een zeilboot.
En zo bleek ieder bemanningslid wel een bepaalde taak in het geheim te ontwijken.
De laars van je droogpak goed moet passen bij
een ijsredding.
De rugwaartse ijsredding op een soort samengestelde rugslag met twee personen lijkt.
Wij deze creatieve slag graag terug zien in het
zwembad.
De Boei normaal gesproken geschreven wordt
door Pien.
Dat tegenwoordig overgenomen is door Sarah
Een Junior Redder 1 erg bijdehand kan zijn.
Hoe kleiner hoe bijdehanter hier van toepassing was.
Ze op de vraag; “Wat doe je als je mama gered moet worden”, NIETS antwoordde.
De grote ondeugende lach op haar toetje
boekdelen sprak.
Er Junior Redders zijn die graag vlinderslag
willen leren
Juf Pien daar een plannetje voor gaat maken.
Wij hopen dat ze het snel tot uitvoer kan brengen.
Hiernaast Hayo, Rolf, Padde, Antje en Harmen
op de foto staan.
Dat de Lock down lang duurt.
Wij allemaal weer zin hebben om te zwemmen en te trainen met de reddingsboten.
Wij allemaal weer zin hebben om “gewoon” samen te komen op de reddingspost.
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AGENDA NOTWIN
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Laatste zaterdag zwemmen
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Laatste zondag zwemmen
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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

