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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 0229-313062
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BESTUUR NOTWIN
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretariaat:
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...............................
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www.instagram.com/ reddingsbrigade_hoorn_notwin
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REDACTIE
Superhelden.
Ergens in mei komt een
uitnodiging voor de bewaking van Iron Man in
de mail. Of je beschikbaar
bent voor de bewaking van
Iron Man. Zaterdag 6.30 op
de post. Zondag 04.00 uur
op de post. Die tijden! Zijn
ze wel goed bij hun hoofd,
is mijn eerste gedachte?
Helaas ben ik niet topfit en
moet ik afzeggen. Als ik fit
zou zijn had ik spontaan op
‘Ja’ gedrukt.
Ben ík dan goed bij mijn
hoofd, is de volgende gedachte.
Voor het grootschalige evenement waren veel vrijwil-

ligers nodig. Reddingsbrigades uit Grootebroek, Den
Helder, Heerhugowaard en
Almere hielpen mee.

Mannen en vrouwen kwamen ‘s ochtends vroeg met
kleine oogjes half wakker
naar de post.
Wees niet bang. Tegen de
tijd dat de zwemmers van
start gingen hadden ze al
zoveel gedaan dat ze volkomen alert waren, stonden
ze helemaal op scherp om
iedereen die dat nodig had
de helpende hand te bieden.
Op 25 juni worden ruim
1000 zwemmers in de gaten gehouden. 26 Juni zijn
het er 1800. Zwemmers die

na hun zwempartij een
rondje gaan fietsen en vervolgens hun ‘triatlon’ eindigen met hardlopen. Wat
een sportieve prestatie, wat
een helden.
Maar vergeet de vrijwilligers
niet. Degene die op “ja”
drukten toen ze de datumprikker invulden zijn ook
helden. Ze kwamen extra
vroeg hun bed uit voor de
veiligheid van de sporters.
Daarom mogen we ze gerust Superhelden noemen
Pien

.................................
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We zoeken een collega voor Pien!
Sinds jaar en dag is Pien 4x per jaar extra druk voor de vereniging om De Boei voor ons in
elkaar te zetten. Nu vraagt dat best veel tijd en zou het best handig zijn als er iemand is die
haar daarbij zou willen assisteren.
Pien kan natuurlijk zelf het beste vertellen waar ze “hulp” bij kan gebruiken, maar ik zal het
proberen te verwoorden.
Iedere keer als De Boei verschijnt zijn er een aantal vaste schrijvers van stukjes tekst, die
moeten vaak wel nog even herinnert worden aan het feit dat de kopij datum nadert en dat
ze “even” in de pen moeten klimmen (nou ja, achter de computer/laptop/tablet/telefoon
moeten gaan zitten) om een stukje te schrijven.
Dus het versturen van herinneringen als de kopijdatum er aan komt, is een kleine
taak die gemakkelijk door iemand overgenomen kan worden.
Er gebeurd ongemerkt best veel waar een klein stukje over geschreven kan worden, vaak
vinden mensen dit lastig om te doen. Pien benadert dan ook regelmatig een Notwinlid die
betrokken is geweest bij de activiteit. Zij stelt een paar vragen en maakt daar een klein
verhaaltje van. Als ze geluk heeft is er wel een foto gemaakt bij de activiteit, dan gebruikt
ze die er bij, en klaar is weer een halve/hele/dubbele pagina voor De Boei.
Ben jij in staat om kleine verhaaltjes te schrijven aan de hand van informatie die je
hebt gekregen, dan zoeken we jou!
Mocht je je afvragen hoe Pien nu weet welke activiteiten er nu eigenlijk geweest zijn...
Sommige activiteiten is ze natuurlijk zelf bij geweest, maar velen ook niet. Vaak staat er
echter wel een klein berichtje op één van onze social media kanalen (Twitter, Facebook,
Instagram, TikTok). Het voordeel is dat er dan meestal ook al een foto’tje bij staat. Zo weet
Pien altijd wel iets te vinden dat leuk is voor De Boei.
Als Pien deze stukjes heeft ontvangen kan zij hiervan weer een mooie nieuwe Boei
samenstellen. Ook daarbij zou je kunnen helpen natuurlijk, alleen is de planning daarvan
wat lastiger. Pien doet dat vaak “tussen de bedrijven” door namelijk. Maar, als je dat graag
zou willen, is daar vast ook een mouw aan te passen.
Mocht je nog andere vragen hebben, stuur ze dan gewoon naar Pien: redactie@notwin.nl
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VOOR ZITTER
Beste leden,
De temperatuur was hoog
en het buiten water warm en
dat trok heel veel mensen
naar het water en ik hoop
dat jullie daarvan ook hebben kunnen genieten.
Terwijl de activiteiten in het
zwembad een aantal weken
stil lagen begon op de reddingspost het seizoen van
de watersport.
De alarm- en strand ploeg
hebben deze zomer niet stil
gezeten. Ze hebben heel
veel hulpverleningen gedaan
aan watersporters die in
problemen waren gekomen.

Nog steeds is de strandploeg paraat op de post in
het weekend. Daarnaast
staat de alarmploeg 24/7
startklaar voor dringende
zaken.

zwemmen. Daar kun je zien
waar jij bent ingedeeld en op
welk uur. Natuurlijk wil ik ons
instructiekader heel veel
plezier en succes wensen
voor het nieuwe zwemseizoen en de leden wens ik
Na een mooie zomervakan- heel veel plezier tijdens de
tie staan we weer in de start- lessen.
blokken van het nieuwe
zwemseizoen. De techni- Ikzelf zal pas in oktober
sche commissie heeft druk weer deelnemen aan de
overleg gevoerd over de activiteiten want ik ga de
indeling van de verschillende maand september nog op
groepen in de verschillende vakantie. Graag tot ziens in
blokken. Ze hebben de inde- het zwembad of op de Haai.
ling van de groepen rond
kunnen krijgen.
Een hartelijke groet, Jan
Tigchelaar.
Begin september gaan we
weer van start met familie

Triatlon bewaking 22 juni

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
Nieuw seizoen
2022-2023
We staan weer aan het
begin van een nieuw seizoen.
De
Technische
Commissie heeft de groepen weer opnieuw samengesteld en instructeurs
daaraan gekoppeld.
Natuurlijk hopen we weer
een “gewoon” seizoen te
gaan draaien waarbij we op
de eerste zaterdag in april
voor de verschillende brevetten examen kunnen
gaan doen.
Om examen te kunnen (en
mogen) doen moet je natuurlijk veel oefenen en dus
aanwezig zijn bij de lessen.
AFMELDEN
Mocht je nu een keer niet
kunnen komen naar de les,
geef dat dan door aan je
instructeur (als je het al
weet voor de volgende
week) of anders via een email aan de TC door.
Het is ook mogelijk om te
bellen of te whatsappen
naar Notwin.

Het telefoonnummer voor
zwembadzaken is 0229313062 (je kan ook een
Whatsapp sturen naar dit
nummer).
Kom je wel zwemmen, zorg
er dan voor dat je op tijd
aanwezig bent. Zolang er
nog geen Corona-regels
zijn mag je voor je les in het
2e of 3e uur op de (lange)
bank in het zwembad komen zitten. Voor de zwemmers van het 1e uur geldt
nog steeds dat ze tot 08.20
uur in de hal wachten en tot
08.29 uur in de gang wachten. Als het tijd is om te
beginnen mag je uiteraard
het zwembad in komen.
Omkleden doen we in de
individuele
kleedhokjes!
Kleding mag niet in de
kleedhokjes blijven hangen
maar die hang je op een
kledinghaakje op in het
kledingrek (of je stopt het,
op eigen kosten, in een
kluisje).
Denk er ook om dat je je
kledinghaakje weer terughangt nadat je jezelf weer
hebt aangekleed!

We gaan natuurlijk ook
weer met extra kleding
zwemmen! Iedereen zwemt
daarom met een lange
broek of rok of jurk en een
shirt met mouwen.
KLEDINGEISEN
Voor de examens zijn er
regels voor de lengte van
verschillende kledingstukken; zo moet de lange
broek tot op de enkels komen, de rok/jurk tot onder
de knieën en de mouwen
van het shirt minimaal tot de
ellebogen. In het begin zullen we daar nog niet zo
streng op letten, maar naar
mate de examens dichter bij
komen natuurlijk wel.
Broeken: Geen nauwsluitende broeken als een legging/tregging.
Voor de kinderen (en volwassenen) die gaan zwemmen voor een brevet uit de
junior lijn (zwem je in het 2e
of 3e uur, dan zwem je voor
een brevet in de junior lijn)
komt daarbij nog een regenjas en schoenen.
Lees verder pag. 10.

.................................
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24 september start de Grote Club actie.
Net als vorig jaar zullen er weer digitale codes en linkjes uitgegeven worden, via deze
codes en linkjes kunnen familieleden, vrienden, kennissen en (on-)bekenden weer een
lootje bij jou kopen.
Ook kunnen mensen weer een lootje uit je persoonlijke lotenboekje kopen. In beide gevallen betalen de kopers daarbij direct vanaf hun eigen bankrekening en ontvangen het lotnummer ook via de bankrekening. Je hoeft dus geen geld van hen te ontvangen.
We hebben ook nog een aantal papieren loten beschikbaar. Maar zijn er weer minder dan
vorig jaar. Als je papieren loten verkoopt moeten de kopers de loten wel aan jou betalen
en moet jij het geld weer inleveren bij de vereniging.
De loten kosten nog steeds €3 per stuk en gaat daarvan 80% (€2.40) naar de vereniging.
We hopen dat we ook dit jaar met z’n allen vele loten verkopen zodat er weer een mooi
bedrag opgehaald wordt voor de verenging.

Waar denk je aan als je aan Notwin
denkt? Stuur/app je woorden.
Voor een klein project ben ik op zoek naar woorden!
Ik zoek niet zomaar woorden, ik zoek woorden die je te binnen schieten als je denkt
aan Notwin!
Denk daarbij niet alleen aan wat er vorige week/maand in het zwembad/op de Haai
is gebeurd, maar
ook aan wat langer terug….tenslotte bestaat de vereniging volgend jaar 50 jaar…..
Stuur je woorden op naar de secretaris! info@notwin.nl
Je mag ze ook appen naar het nummer 0229-313062

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
SCHOENEN
Ook hier zijn er voor de
examens specifieke regels:
de zool van de schoen mag
niet
oprolbaar
zijn
(balletschoentjes
mogen
dus niet). Voor alle kleding
geldt dat deze heel en
schoon moet zijn. De
schoenen die je aan hebt in
het zwembad zijn dus andere schoenen dan waar je
buiten het zwembad op
loopt, ook als je naar het
zwembad toe komt.

EXAMENS
Examens zijn dus gepland in het eerste weekeinde van april; proefexamens in het laatste weekeinde van januari (en

denk er aan: geen proefexamen met voldoende
resultaat gedaan is geen
examen doen!)

ken) zijn er wel een aantal
dagen dat er geen zwemmen is gedurende het seizoen.

Als het seizoen “normaal”
mag verlopen dan zullen
we alle weken doorzwemmen tot de zomervakantie
in 2023.

Er wordt niet gezwommen
op:
25 december (1e Kerstdag),
1 januari (Nieuwjaarsdag),
9 april (1e Paasdag)
28 mei (1e Pinksterdag).

ZWEMMEN IN VAKANTIE
We zwemmen dus gewoon
door in de herfstvakantie,
de kerstvakantie, de krokusvakantie en de meivakantie. De zomerstop begint pas maandag 17 juli.
Voor
de
zondagavond
(leden van 13 jaar en ouder
mogen daar meezwemmen
om aan hun conditie te wer-

De TC wens iedereen een
sportief jaar toe!

.................................
Pak je agenda.
Noteer de data. Blok ze in je agenda. Meer informatie volgt via de mail.
Volgend jaar bestaat Notwin 50 jaar. Let op de aankondiging van de jubileumfestiviteiten.

2022

10 september

BBQ voor de hele vereniging.

24 september

Notwin Jeugddag op de reddingspost. 6 t/m 11 jaar van 12.00-15.30
uur en 12 t/m15 jaar van 16.00-21.00 uur.

12 november

Bestuur-/commissie-/instructeur uitje.

3 december

Sinterklaasactiviteit in het zwembad

2023
6 januari

Nieuwjaarsreceptie

30 juni t/m 2 juli

Jubileumweekend

25 november

Feestavond

Groetjes evenementencommissie.

.................................
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BESTUURZAKEN
Nieuwe Vertrouwenscontactpersonen
Na herhaaldelijke oproepen in De Boei en tijdens
de Algemene Leden Vergadering zijn er twee leden die zich hebben aangemeld om Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te worden voor onze vereniging. Het bestuur heeft gemeend om ook beide
leden aan te stellen als Vertrouwenscontactpersoon.
De personen die zich hebben aangemeld zijn Lidwina
Buur en Hidde van der Molen. Juist omdat dit mensen
zijn die verschillen van elkaar, Hidde als jongvolwassen man en Lidwina als oudere volwassene en moeder, geeft dit onze leden een keuze indien zij behoefte
hebben aan een gesprek met een Vertrouwenscontactpersoon.
Een Vertrouwenscontactpersoon is er niet om eventuele problemen op te lossen, maar is er voor onze leden én voor de ouders van onze leden, om zaken
vertrouwelijk te kunnen bespreken. De Vertrouwenscontactpersoon zal dat wat er besproken wordt vertrouwelijk behandelen en met degene waarmee het
gesprek gevoerd is bespreken wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Wat die vervolgstappen zijn bepaald degene waarmee het gesprek gevoerd is.
Veel voorkomende zaken die met Vertrouwenscontactpersonen worden besproken zijn pestgedrag binnen een groep, gevoel van uitsluiting (beide zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag), maar ook,
zoals de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws is
geweest, in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar mocht
je als lid, of u als ouder van een minderjarig lid, zaken
van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk willen
bespreken dan kan je/kunt u dus bij één van onze
Vertrouwenscontactpersonen terecht.
Beide stellen zich voor op de pagina hiernaast. Onthoud zij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar. De
gegevens staan op de infopagina. (pag. 4)
Angélique Vandenbroek - Secretaris.

.................................
De Boei 12

.................................
BESTUURZAKEN
Hallo Notwinleden,
Ik ben Lidwina Buur. Ik word samen met Hidde de vertrouwenscontactpersoon.
Al een aantal jaren ben ik lid van Notwin en ik heb drie kinderen die ook alle drie lid zijn. Zij zwemmen op zaterdag en/
of zondag en zijn actief bij het varend redden.
Is er iets voorgevallen waarvoor je een VCP nodig hebt, blijf
er niet mee zitten en spreek mij aan. Ik zal proberen om
regelmatig op diverse plekken aanwezig te zijn. Anders ben
ik ook via Whatsapp bereikbaar.

.................................
Mijn naam is Hidde van der Molen en ben 21
jaar oud. Ik ben sinds mijn 14e lid van deze prachtige vereniging.
Het is begonnen bij de vletjeugd voor mij, ik heb
sindsdien veel evenementen mogen bewaken en
heb daarbij veel geleerd en meegemaakt.

Toen ik 18 werd ging ik naar de snelle boten en
werd ik opgeleid voor de alarmploeg waar ik nu
deel van uitmaak. Sinds ik lid was heb ook regelmatig gezwommen op zaterdag en zondag en ook
2 zwemseizoenen meegelopen als hulpinstructeur.
In het dagelijks leven werk ik bij defensie, en ben
hierdoor doordeweeks meestal niet thuis. Buiten
Notwin houd ik me verder veel bezig met verschillende sporten
In de weekenden ben ik vaak te vinden op de haai
en als ik kan zwem ik graag op zondagavond!
Voor een groot deel van de vereniging heb ik een
bekend gezicht, maar kan me voorstellen dat niet
iedereen weet wie ik ben. Ik hoop voldoende verteld te hebben.
Mocht je mij nodig hebben kunt je altijd contact
met mij opnemen en dan help ik je graag!

.................................
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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sporten bewegingsleider (niveau 3).
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit heet de beroepspraktijkvorming (bpv).
Studenten kunnen nu bij Reddingsbrigade Notwin
“stage” lopen voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
Informatie
voor
studenten
staat
o.a.
op
www.stagemarkt.nl. Makkelijker is om even te bellen of
te mailen naar Notwin. Contactpersoon en praktijkbegeleider: Mw. A. Vogelpoel. E-mail: tc@notwin.nl

.................................
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JEUGDDAG
Het tillen van de brancard
was best lastig omdat we
de brancard door de hele
speeltuin getild hebben en
over de hekjes. Daar moet
je dan zelf ook overheen
klimmen.

We startten we met wat
drinken en de groepen werden weer ingedeeld. De
activiteiten waren het tillen
van de brancard met bekertjes water, varen en een
communicatie oefening.

Daarna gingen we reddingen uitvoeren op de steiger.
Je kon met een rescueboard oefenen of een droge
redding met bijvoorbeeld
klos uitvoeren. Het gebruiken van een rescueboard
was een uitdaging volgens
mijn groepje, maar wel heel
leuk.

We begonnen weer met de
brancard, omdat de groep
die ik nu had iets kleiner
was werd de oefening iets
moeilijker gezien iedereen
meer moest tillen.
Nadat we het parcours hadden afgelegd gingen we
ook lopen met een persoon
in de brancard. Dat was
toch best anders, vond mijn
groepje. Vooral een stuk
zwaarder en de consequenties waren nu hoger. Dat
maakte het ook ergens best
spannend.

Het was een mooie dag
met best veel wind. Vanuit het zwembad ging ik
meteen naar de reddingspost. Ik mocht helpen met
de jeugddag.
Daar zetten we de tent op
en tegen de tijd dat die
stond kwamen ook de eerste kinderen al. De jeugdleden tot en met 11 jaar.
Iedereen kreeg een sticker
met zijn/haar naam, ook ik,
zodat de kinderen mijn
naam wisten. Om 12.00
waren we zo goed als compleet. Eerst lekker lunchen
met broodjes knakworst die
erg in de smaak vielen.
Na de lunch werden er
groepjes ingedeeld. De
kinderen gingen 3 activiteiten doen. 1. Het tillen van
een brancard met bekertjes
water. 2. Een natte of droge
redding uitvoeren op de
steiger. 3. Varen.

Na het tillen met de brancard mochten we uitrusten
met een rondje op de snelle
boot. Maar echt uitrusten
was er niet bij gezien we
ook gingen oefenen met het
drenkelingen net. Dit was
Na het redden heeft iedereen zich snel omgekleed en
gingen we een rondje op de
snelle boot. Dat was heel
erg leuk. Ook al werd je
soms een beetje nat.
Het was een groot succes.
Om 15.30 was de Jeugddag al weer klaar voor onze
leden tot en met 11 jaar.
Vanaf 16.00 was het de
beurt voor de leden van 12
tot en met 15 jaar.

.................................
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16+DAG
vervolg
Jeugddag.
erg gaaf volgens mijn
groepje. Toen we terug
kwamen bij de steiger lag
daar toevallig ook een snelle rib van de politie.
Het was een ongeplande
verassing dat ze, omdat ze
het lief vroegen mocht mijn
groepje een rondje mee
mochten varen op de rib.
Na dit tochtje gingen we
nog een oefening met communicatie doen. We speelden het spel ‘Wie ben ik?”.
Maar wel via portofoons.
Het was best een uitdaging.
Na de 3 activiteiten was het
tijd voor avondeten, brood-

jes
hamburgers.
Die
smaakten lekker. ’s Avonds
gingen alle groepjes nog
een keer varen, maar dit
keer met een verassing,
een alarmering waarbij ze
alles wat ze in de middag
geleerd hadden in de praktijk mochten brengen. Tijdens
het
varen ging
“opeens” de pieper af
(afgesproken werk van de
postcommandant, red.) met
een melding van een gestrand bootje met mensen
te water bij het stadsstrand.
Nu begon het echte werk.
Het zoeken naar het ongeval, communicatie met de
post Hoorn, een drenkeling

uit het water halen en de
drenkeling in de brancard
leggen en goed inpakken.
Iedereen vond het geweldig. Het was een leuke,
leerzame chaos en terug op
de post was iedereen nog
zeer enthousiast.
Na de alarmering werd er
op de post nog wat gedronken en een chippie gegeten
en toen was het al weer tijd
om naar huis te gaan.
Al met al een zeer geslaagde dag. Ook als vrijwilliger
had ik genoten.
Famke.

.................................
Wij zijn 16+ duzzz…
Met T-shirts met deze
opdruk was een groepje
dames (en Ruud) bij de
16+ dag aanwezig met
aanzienlijke 16+-ervaring.

daarentegen wist de toren
steeds ten val te brengen.
Vier-op-een-rij in het groot
was ook bijzonder grappig.
Met een beetje hulp wist
Ruud bijna elk spelletje te

winnen (of in remise te eindigen). Natuurlijk werd er
ook een balletje getrapt,
waarbij niemand om de
skills van Devlin heen kon
(de bal bleek wel steeds om

’s Middags werden diverse
grote-(mensen) spelletjes
gespeeld op de wal.
In en op het water werd
gesupt, gekanood. Ruud
werd gered uit de kano
(want ja, we zitten natuurlijk
wel bij de REDDINGSbrigade).
Bij Djenga bleek dat wij als
ervaren 16+-ers de toren
keurig lieten staan. Mirre
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16+DAG
ons heen te kunnen…).
Toch viel niet Devlin het
meest op, want er was een
dame
die
fantastische
schijnbewegingen kon maken (lees: de bal wilde
schoppen, maar steeds de
bal zelf niet raakte) – naam
bekend bij de redactie ( ).
Na een middagje activiteiten, stond er weer een prima buffet klaar met soep,
stokbroodjes en gezonde
en minder gezonde hapjes
erbij. Het was allemaal
weer prima geregeld!
Vervolgens mocht iedereen
helpen om de tent dicht te
maken. Zoals dat met tenten gaat, gaat het nooit in 1
x goed.
Maar na veel vijven en zessen en een rol duckttape
mocht iedereen een pingpongbal met een nummer
trekken, die bepaalde aan
welke tafel je kwam te zitten.
Die tafel was bepalend voor
het avondspel. De slingers
met enveloppen bleken niet
voor de sier, maar vol te
zitten met vragen en opdrachten. Deze deden we
tussen de muziekbingo
door.
We gingen de strijd aan
tegen andere tafels met
beerpongen, vragen over
kunst, muziek, achternamen, plaatsnamen en natuurlijk hints. De score per
opdracht hing ook nog eens
af van de dobbelsteen, en

van de tactisch (of ontactisch) gekozen tegenstander bij bepaalde opdrachten.
Een ontzettend leuk spel,
waar voor jong, oud en met
veel verschillende interesses en talenten wel iets van
zijn gading in zat.
Daar moet vreselijk veel
werk in gezeten hebben!
De muziekbingo eindigde

toen iedereen nog 1 liedje
moest (van de 2 liedjes).
Zoals dat bij tenten gaat,
was de tent in no-time afgebroken en de meeste troep
opgeruimd.
We kijken alweer uit naar
de volgende 16+ dag!
Kim

.................................
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VAREND REDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboten Hayo en Rolf
(eerdere inzetten staan in de Boei uitgave juni)

04-6-2022

Vaartuig in problemen bemanning zeeziek.

05-6-2022

Vaartuig in problemen.

05-6-2022

Vaartuig motorstoring.

08-6-2022

Medische evacuatie, zeiler met hoofdwond door klap van de giek.

10-6-2022

Vaartuig in problemen door weersomstandigheden.

12-6-2022

Vaartuig motorstoring.

12-6-2022

Assistentie ambulance.

15-6-2022

Vaartuig op de keien.

19-6-2022

Vaartuig motorstoring.

25-6-2022

12 zwemmer in problemen tijdens Ironman. Voornamelijk door
water binnen gekregen en vermoeid.

25-6-2022

Zwemmer in problemen. Water binnen gekregen. Zuurstof toegepast.

26-6-2022

14 zwemmers in problemen tijdens Ironman. Ademhalingsproblemen, paniek, vermoeidheid.

27-6-2022

Vaartuig motorstoring.

03-7-2022

Man overboord.

09-7-2022

Vaartuig motorstoring.

09-7-2022

Vaartuig motorstoring.

10-7-2022

Vaartuig motorstoring.

.................................
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VAREND REDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboten Hayo en Rolf
(eerdere inzetten staan in de Boei uitgave juni)

11-7-2022

Assistentie ambulance. Persoon onwel geworden.

11-7-2022

Zinkend vaartuig met vervuiling in de haven. (pag. 23)

11-7-2022

Assistentie ambulance ten behoeve van persoon met koorts en
last van zijn benen loopt uiteindelijk uit op complexe opgeschaald
incident wegens corona uitbraak op witte vloot schip.

17-7-2022

Vermiste zwemmer.

20-7-2022

Bemanning in problemen door paniek aan boord.

28-7-2022

Vaartuig in problemen.

01-8-2022

Vaartuig in brand door kortsluiting. Brandweer aan boord bij Hayo
ten behoeve van brandbestrijding.

02-8-2022

Vaartuig in problemen.

02-8-2022

Vaartuig motorstoring.

04-8-2022

Assistentie politie. Persoon rent weg voor politie en vlucht het
water in. Probeert zich te verstoppen voor de politie.

06-8-2022

Vaartuig motorstoring.

08-8-2022

Zwemmer vermist.

10-8-2022

Vaartuig maakt water.

10-8-2022

Vaartuig in problemen.

11-8-2022

Vaartuig in problemen, vastgelopen.

11-8-2022

Vaartuig in problemen.

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

De Boei 19

.................................
VARENDREDDEN
Vervolg inzetten van Reddingsboten Hayo en Rolf
13-8-2022

Vaartuig op de keien.

13-8-2022

Medische evacuatie van opvarende met wespensteek 15 km van
Hoorn. Ambulance personeel aan boord genomen. Slachtoffer op
het water behandeld en naar ambulance gebracht.

17-8-2022

Vaartuig motorstoring.

18-8-2022

Vaartuig in problemen.

20-8-2022

Vaartuig in problemen.

21-8-2022

Vaartuig op de keien.

24-8-2022

Vaartuig motorstoring.

25-8-2022

Binnenvaartschip met brand aan boord.

27-8-2022

Medische evacuatie na waterski ongeval.

27-8-2022

Vaartuig lek.

28-8-2022

Vaartuig motorstoring.

27-8-2022

Diverse hulpverlening aan personen tijdens Outdoor Stereo.

28-8-2022

Vaartuig motorproblemen.

28-8-2022

Assistentie ambulance aan boord van witte vloot schip.

.................................
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VAREND REDDEN
Ervaringsdagen noemt de
Kustwacht
de
dagen
waarop hun medewerkers
meemaken hoe het is om
als je als vrijwilliger midden in de nacht opgepiept
wordt voor een inzet. Hoe
het is wanneer je als
drenkeling gered wordt
door een helikopter.
Wat voor inzet leveren de
reddingsboten en de helibemanning om een redding uit
te voeren.
Onderling begrip bij de samenwerkende
partijen
wordt hiermee vergroot.
Iets wat levens kan redden,
iets wat reddingsacties soepeler laat verlopen.
Maandag 4 juli kwamen
medewerkers van de Kustwacht naar Hoorn voor een
ervaringsdag. Het een en
ander kwam tot stand door
bemiddeling van Vincent B.
die bij de Kustwacht werkt.
Notwin stelde de Hayo beschikbaar de Kustwacht
zette een SAR-helikopter
in.
Lars B. opstapper van de
Hayo had zich gemeld, hij
wist eigenlijk niet wat ze
precies gingen doen. De
mensen van de Kustwacht
gaan oefenen met de helikopter, werd hem vertelt.
Dat was al indrukwekkend.
“Reddingboten Hayo en
Rolf waren op het water
toen de heli kwam. Via de
marifoon gaf de heli opdracht om een bepaalde
koers te gaan varen. We

pers van de reddingboten)
omhoog.
Boven pakte iemand je aan
en gingen we een klein
rondje vliegen. De heli
maakte een bocht. Het gat
waar je naar binnen komt is
open en dan kijk je naar het
water. Door de G-kracht
blijf je zitten, ook al zit je
niet vast. Het was een geweldig ervaring.
Daarna lieten ze je weer
zakken. Een van de operators pakte je aan en trok je
(bijna smijtend) weer aan
dek van de boot”.

voeren vol gas. De heli
kwam vervolgens boven de
boot vliegen. Op achterdek
van de boot kreeg iemand
een band (strap) onder de
schouders. Deze moesten
ze zelf vasthouden en zo
werden ze omhoog gehesen”, vertelde hij.

Voor Hidde was het de eerste keer dat hij vloog. De
meeste mensen gaan voor
hun eerste vlucht naar
Schiphol en gaan dan via
de slurf aan boord van een
vliegmachine. Hidde is voor
de eerste vlucht van zijn
leven opgehesen aan een
draadje.
“Ik vond het eigenlijk wel
heel relaxed. Mooi naar de
zeilboten gekeken door de
open deur”, zei Hidde na
afloop.

“Maar wat ik ook niet wist
was dat wij -als de heli voldoende
brandstof hadook
mochten
ervaren
hoe het
is
om
opgehesen te
worden.
Om de
beurt
gingen
wij (de
Hidde en Lars B.
opstap-
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VAREND REDDEN
Maandag 11 juli was een interessante dag voor de leden
van de SAR-ploeg. Die avond
kwamen meldingen vrijwel
tegelijkertijd.

De pieper ging als eerste voor
Medische assistentie bij een
onwel wording op een witte vloot
schip. Dit liep uit tot een grootschalige inzet van hulpdiensten
wegens (waarschijnlijke) Corona
uitbraak op het desbetreffende
schip.
Even later kwam de tweede melding. Een gezonken boot in de
jachthaven met veel verontreiniging. Er werd een oliescherm
omheen gelegd zodat de verontreiniging niet zou uitbreiden en
(later) opgeruimd kon worden.
Mooie van dit alles: Als proef
draait Jelmar sinds zondag (dag
ervoor) als strandploeglid mee in
de alarmploeg. Voornamelijk
voor hulp bij minder spoedeisende inzetten.
Hij is ook op de melding van
medische assistentie afgekomen
en kon daarna meteen aan het
werk voor de gezonken boot.

Lars S. en Jelmar

20.00 begon de inzet. 02.00 uur
was het klaar. Mooie vuurdoop
voor Jelmar.
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GIRL POWER
Jade en Naomi lieten een
staaltje “Girlpower” zien.
Ze trainen al een paar jaar
mee in de strandploeg en
zijn behendig in de vletten.
Om nog beter inzetbaar te
zijn besloten ze om voor
het vaarbewijs te gaan zodat ze ook de snellere boten mogen varen.
In Nederland is een vaarbewijs is verplicht bij het varen
met een waterscooter, jetski
en
motorboot
(opblaasbaar
en
nietopblaasbaar) die bij vol gas
sneller kunnen dan 20 km
per uur door het water. Het
is ook verplicht bij het varen
met pleziervaartuigen met
een lengte van 15 tot 25
meter.
Vaarbewijs 1 is voldoende
voor het varen op kanalen,
rivieren en meren. Als u op
de ruime binnenwateren
wilt varen, zoals het Mar-

kermeer of IJsselmeer, is
naast Vaarbewijs 1 ook
vaarbewijs 2 nodig.
Je kunt voor je vaarbewijs
zelfstandig leren en -net als
bij je rijbewijstheorie- je
examen bij het CBR aanvragen.
Net als bij theorie voor je
rijbewijs is het niet iets wat
je zomaar even doet.
De meiden waren al even in
de boeken gedoken toen ze
bij het CBR op de website
naar mogelijkheden voor
examenplaatsen
gingen
kijken. Tot hun verbazing
zagen ze dat ze in Alkmaar
examen konden doen OP
HEEL KORTE TERMIJN.
“Doen we! We zijn er wel
klaar voor”, zeiden ze tegen
elkaar.
Maar toen bleek dat ze
slechts de helft van de
hoofdstukken nog doorgenomen hadden. Oeps…
“Dus werd het leren” vertel-

den ze laconiek. “We hadden nog 1 avond…”
Tot 04.36 zijn ze die nacht
doorgegaan. Toen zei Naomi: “Ik stop met leren.”
Jade ging nog een kwartier
door en gaf toen ook op.
“Om 05.30 zijn we gaan
slapen”, vertelden de meiden. Ze konden een paar
uur slapen voor de wekker
weer om 9 uur ging. Na een
snel ontbijt zijn ze met de
auto naar het CBR in Alkmaar gereden. Daar hebben ze examen gedaan.
Een staaltje “Girlpower”. Ze
zijn allebei geslaagd! De
meiden kunnen trots op
zichzelf zijn. De vereniging
is heel trots op deze kanjers.
Inmiddels is hun vaartraining begonnen!

Jade aan het roer. Naomi is niet aan boord. Mirre vaart mee
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PUZZEL & PRETPAGINA
Het is groen en het kwaakt? Kermit de Kikker
Het is groen en is aan 't eten? Kermit de bikker.
Het is groen en stookt een vuurtje? Kermit de fikker.
Het is groen en gaat steeds op en neer? Kermit de hikker.
Het is groen en het verraadt je? Kermit de klikker.
Het is groen en rond? Kermit de knikker.
Het is groen en eet een lollie? Kermit de likker.
Het is groen en er zitten pinda's in? Kermit de Snicker.
Het is groen en speelt een spelletje? Kermit de tikker
Het is groen en het blijft te lang onder water? Kermit de stikker
Het is een van de Notwinleden en vertelt al deze mopjes? Jens
Loopt er een veulen door de stad. Moeder loopt over het zebrapad naar de overkant. Halverwege merkt ze dat haar veulen niet mee komt. Ze zegt: ‘Waarom kom je niet mee?’ Het
veulen antwoordt: ‘Doe niet zo raar! Je loopt toch niet zomaar over een familielid.’
Waarom vliegen vogels ’s winters naar warmere bestemmingen?
Dat is makkelijker dan lopen
Waarom kunnen honden niet dansen? Ze hebben twee linkervoeten
Hoe noem je een hond die kan goochelen? Een labracadabrador

.................................
LOGIKWIS
3 Opstappers mochten meevaren met een reddingsboot. Zoek uit wie op welke boot mee
mocht varen en wat hij ging doen.

Aanwijzingen:
Piet, die de snelste boot mocht varen, mocht de patrouille varen
Degene op die op de Padde mocht varen, mocht helpen de waterplanten te verwijderen bij
een zeilboot met voortstuwingsproblemen
Klaas was niet degene die de zwemmer in nood mocht helpen
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PUZZEL & PRETPAGINA
In een zeemansdorpje woonde
eens een meisje, Barbara genaamd.
Barbara maakte de allerlekkerste
rabarberpudding in de verre wijde
omtrek en omdat iedereen de rabarberpudding van Barbara zo lekker
vond werd Barbara altijd
"Rabarberbarbara" genoemd. Omdat Rabarberbarbara op een gegeven moment zo bekend was geworden met haar rabarberpudding, besloot ze om haar eigen bar te openen.
Natuurlijk werd die bar de "rabarberbarbarabar" genoemd. Als vanzelf werd Rabarberbarbara's rabarberpudding omgedoopt tot "rabarberbarbarabarrabarberpudding". Bij deze
overheerlijke rabarberbarbarabarrabarberpudding tapte Rabarberbarbara ook een glaasje
bier, het zogeheten rabarberbarbarabarbier.

Rabarberbarbara had in haar rabarberbarbarabar nogal wat vaste klanten, maar veruit de
bekendste klanten waren wel drie barbaren die regelmatig van Rabarberbarbara's rabarberbarbarabarrabarberpudding en rabarberbarbarabarbier genoten in de rabarberbarbarabar. Omdat deze barbaren zo vaak in de rabarberbarbarabar kwamen om Rabarberbarbara's rabarberbarbarabarrabarberpudding te eten en ze zich daarbij laveloos dronken met
het rabarberbarbarabarbier kregen zij op een gegeven moment de bijnaam
"rabarberbarbarabarbarbaren".
De rabarberbarbarabarbarbaren hadden natuurlijk ook lange stoere baarden, de rabarberbarbarabarbarbarenbaarden en voor de verzorging van deze barbaarse rabarberbarbarabarbarbarenbaarden gingen de rabarberbarbarabarbarbaren naar de barbier en dat was
natuurlijk de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier.
Tijdens het verzorgen van de rabarberbarbarabarbarbarenbaarden praatte de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier tegen de rabarberbarbarabarbarbaren in een soort bargoens, het zogeheten rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbargoens.
Bovendien had de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier zelf ook een bar, de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbar, en in deze rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbar tapte de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier natuurlijk een lekker
biertje en je raadt het natuurlijk al, dat was het bekende rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbier.
Behalve de rabarberbarbarabarbarbaren had de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier nog veel meer barbaren als klant, die je dus de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbaren zou kunnen noemen, maar omdat deze rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbaren tijdens hun bezoek aan de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier ook naar de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbar gingen om zichzelf helemaal vol te gieten met het overheerlijke rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbier, werden deze rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbaren meestal rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbierbarbierbarbaren genoemd.
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GESPOT OP DE HAAI
Tijdens het laatste evenement Ter Rede aan Hoorn kreeg het koffiezetapparaat kuren. De noodtoestand werd min of meer uitgeroepen. De evenementencommissie begon
in paniek te appen met de redactie. Dat er serieus problemen waren bleek toen de voorzitter van varend redden commissie samen met de vice-voorzitter en de penningmeester
‘s nachts om 00.47 liet weten dat het einde oefening was voor ons apparaat. Wij laten u
de foto’s van de reddingsactie zien.

1

3

2

4

1. Tijdens het laatste evenement Ter Rede van
Hoorn kreeg het koffiezet apparaat kuren. Omdat er zonder koffie niet vergaderd wordt op de
reddingspost heeft onze voorzitter handmatig
voor koffie gezorgd.
2. Vervolgens is er door het bestuur vergaderd.
Het koffiezetapparaat werd als laatste agendapunt toegevoegd.
5

3. De penningmeester is zuinig en
probeert het oeroude apparaat te repareren. Uit de probleemanalyse komt
naar voren dat het zeer waarschijnlijk
aan de pomp ligt.
4. Na een uur klussen blijkt er helemaal geen pomp in het koffiezetapparaat te zitten. Het is onduidelijk of dit
een vergelijkbare situatie is als met
Patrick z’n gestoken trekhaak of dat er
iets anders aan de hand is.

6

7
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GESPOT OP DE HAAI
5+6. Na een creatief denkproces wordt vermoedt dat
het een elektronisch probleem is. Vervolgens is er
een poging gedaan de jaren 70 elektronica in de
Kwiko te omzeilen.
Na een grondige risicoanalyse wordt het apparaat
op veilige en nautische wijze met een pikhaak benaderd en aangezet.
7. Helaas er gebeurde niets. Nu moeten we concluderen dat ons Kwiko koffiezetapparaat na 20 jaar
trouwe dienst bij Notwin ons zijn laatste kan heeft
geschonken.
8. Tijdens de eerstvolgende oefenavond werd met
een minuut stilte afscheid genomen van Kwiko.

8

Kwiko 01-05-1992 – 19-06-2022
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Spaar lege flessen, lever ze in bij Albert Heijn Van Dedemstraat
Hoorn en gooi je statiegeldbonnetje in de spaarton voor Notwin.
Statiegeld- Spaaractie Albert Heijn
In september zijn wij, Reddingsbrigade Notwin, vereniging van de maand bij de supermarkt Albert Heijn aan de Van Dedemstraat in Hoorn (bij het ziekenhuis/station).
Notwin ontvangt het geld van alle statiegeldbonnetjes die in deze maand in de spaarton
worden gedaan (die staat naast de inleverzuil).
Help mee met sparen door deze maand juist daar je boodschappen te gaan doen en de
lege flessen in te leveren. Je moet dan natuurlijk wel het bonnetje in de spaarton stoppen.

Je kan ook helpen door vrienden familie en kennissen aan te moedigen om dat in de
maand september te doen. We hebben begrepen dat alle “Albert Heijnstatiegeldbonnetjes” ingeleverd mogen worden, dus als het te ver weg is om bij Albert
Heijn aan de Van Dedemstraat je boodschappen te doen kan je er voor kiezen om tenminste je statiegeld flessen in te leveren bij een Albert Heijn en het bonnetje daarvan
af te geven in het zwembad (of op de Haai). We zullen er dan voor zorgen dat de bonnetjes in de spaarton gedaan worden waardoor de vereniging toch het geld kan ontvangen.
Spaar lege flessen, lever ze in bij Albert Heijn Van Dedemstraat Hoorn en gooi
je statiegeldbonnetje in de spaarton voor Notwin.
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WIST U DAT...
Wist u dat…
Jelle Iron Man op zaterdag heeft gewonnen in zijn categorie.
Sylvia de finish van Iron Man op zaterdag ook gehaald heeft.
Hidde de finish Iron Man op zondag ook gehaald heeft.
Jelle een evenement alleen draait.
Jelle dat ook in het donker kan.
Jelle zijn handdoek uitleent aan 30 personen.
Jelle zijn zwembroek uitleent aan 1 van de 30 personen.
Ook maar even oplet op de 30 personen.
5 en 3 geen 7 is.
Als verrassing de pieper ging bij de jeugddag.
De verrassing goed aankwam bij een Jeugdlid.
Er “ooohhh, ooohhh, werd geroepen, “gaan we er nu echt heen?” “Dit is echt een droom
van mij”.
De jeugdleden helemaal enthousiast van de ‘inzet’ terugkwam.
Een ander vertelde; “Varen met de Hayo en daarna met de politieboot was gaaf, maar dit
was nog veel gaver”.
Er babynieuws is.
Paula op 8 juli bevallen is van een meisje genaamd
Mila.
Klazina op 24 juli bevallen is van een zoon genaamd Miko.
Wij hen van harte feliciteren en heel veel geluk en
gezondheid toewensen.
Iemand niet opgehesen wilde worden naar de heli.
Hij hoogtevrees als reden opgaf.
Wij dat wonderlijk vinden
Zijn werkplek gemiddeld 10 kilometer boven de
aarde is.
Er zondagmorgen geoefend werd.
Het niet eens om 04.00 uur was.
Er toch stevig gekreund en gesteund werd.
De run-swim-run toch niet het favoriete onderdeel
van de oefenochtend is.
Het ruim 30 graden was tijdens een inzet.
Je dan in “zomertenue” aan boord mag.
De bemanning een pak aan trok omdat de inzet een brand aan boord van een vrachtschip
betrof.
Watervallen van zweet dan langs je rug lopen en je laarzen klotsen.
Dit zo vermoeiend is dat er op de terugweg een ‘schone slaper’ aan boord was.
Doornroosje wakker werd toen de boot bij het Bunkerstation aankwam om te tanken.

.................................
De Boei 30

.................................
AGENDA NOTWIN
Za.

10

Sep. BBQ voor de hele vereniging.

Za.

24

Sep. 2e Jeugddag op de reddingspost. Zie blz. 11 en 15

Za

12

Nov.

Za.

3

Dec. Sinterklaasactiviteit in het zwembad

Zo.

25

Dec. Geen zwemmen

Zo.

1

Jan.

Geen zwemmen.

Vr.

6

Jan.

Nieuwjaarsreceptie. 2023

Bestuur-/commissie-/instructeur uitje

2023

Jubileumweekend 30 juni t/m 2 juli

2023

Jubileum feestavond 25 november

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

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

