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Strand/EHBO

In 2017 begon Kees Hagen op 15 mei als postcommandant op de zuidpost. In het hoogseizoen, 

waren het vervolgens Marco de Leeuw,  Maarten Slingerland, die voor het eerst actief was als 

postcommandant en Rik Schavemaker, waarna Kees het seizoen weer afsloot.

In het voorseizoen zijn er een aantal mooie dagen geweest, in het begin van de zomer was er vooral 

veel regen en natuurlijk waren de laatste twee weken van de vakantie, toen Rik dienst had, weer 

prachtig. Er zijn gelukkig geen grote incidenten geweest gedurende het zomerseizoen.  

De post is in 2017 129 dagen open geweest en het aantal manuren bewaking was in 2017, 5276 uur. 

Dit is een daling van 2.335 uur ten opzichte van 2016. Dit is voornamelijk te wijten aan het slechte 

weer in de zomer.

We hebben vorig jaar 17 keer assistentie verleent aan een ambulance op het strand, Verder hebben 

we 7x samengewerkt met verschillende hulpdiensten, KNRM, politie en buurtbrigades.

Het totaal aantal EHBO verrichtingen is in het seizoen 2017 531 geweest, waarvan 257 kleine 

EHBO gevallen. Het aantal vondelingen welke door ons in 2017 weer met hun ouders/verzorger 

zijn herenigd is 37. 

Alarmploeg

De alarmploeg is in 2017 19x gealarmeerd buiten de bewakingsuren door de gezamenlijke 

meldkamer of de kustwacht. Daarnaast zijn wij 15x keer gevraagd de pier te sluiten en weer te 

openen, wat ook zo'n 2 uur kost.

Gedurende de zomermaanden hebben we maandelijks geoefend samen met de KNRM, dit was niet 

alleen voor de alarmploegleden, maar voor alle actieve leden.

In 2017 zijn Stephanie Liefting, Lisa van Gool en Kees Hagen gestopt bij de alarmploeg. Bas Blom 

is door zijn drukke werkzaamheden alleen nog als ondersteunend lid actief.

 De alarmploeg is aangevuld met een aantal aspirantleden, Tim Groot, Shannon Krap, Rick Brasser 

en Ramon Alders. Zij zullen rustig ingewerkt worden tot volwaardige alarmploegleden. 



Strandopleiding 

Ondanks een minder mooie zomer een mooi opleidingsseizoen voor jong en oud. De dinsdagavond 

is niet alleen een opleidingsavond, maar ook een verenigingsavond. Volwassen leden helpen mee of 

lopen spontaan binnen om te kijken wat er nu allemaal gedaan wordt tijdens de strandopleiding. Wij 

zijn blij met de hulp, maar ook blij met de leden die een keer langs komen en op deze manier 

betrokken zijn. 

Een leuke en enthousiaste jeugdgroep hebben wij gezien bij de jeugdopleiding. De coaches waren 

positief over de drie WRB-groepen die op zondag 3 september de opleiding afronden voor een 

diploma. De examinatoren waren ook erg positief over het niveau en hierdoor zijn de volgende 

leden geslaagd: 

WRB 1                                                      WRB 2                                         WRB 3

Tristan Fase Sijmen Buis Ilse Middelveld

Ryan Lauppe Koen van Es Sven Kasten

Stijn Jaspers Duncan van Ling

Savannah Dalmeijer Franca Peijs

De opleiding om een Lifeguard te worden is soms best pittig. Wij kiezen niet altijd de makkelijkste 

weg voor de leden, wij willen graag kwaliteit afleveren. Dit jaar zijn er drie leden geslaagd voor 

hun Lifeguard Beach: Tim Groot, Shannon Krap en Rick Brasser. 

Er zijn ook diverse lossen PvB’s gehaald door: Manon Luyt, Tymen Aafjes, Isabelle Paap,  

Rosalien Jansema, Ghislaine Delforge en Lars Cruiming.

De WRB heeft dit jaar ook twee instructeurs Lifeguard Beach niveau 3 erbij. Marco de Leeuw en 

Jeffrey Delforge hebben hun PvB’s met positief resultaat afgerond. 

De afgelopen jaren is gebleken dat jongeren zeer actief zijn op het strand. EHBO-weken worden 

gevuld door de Lifeguards in opleiding en met de jeugd als vrijwilligers hebben de 

postcommandanten veel hulp aan deze lifeguards in opleiding. Waardering en beloning  voor hun 

inzet, maar ook het bieden uitdaging is van belang om deze jongeren te motiveren. 

Om leden in het seizoen 2018 te laten uitdagen, motiveren en groeien biedt de strandopleiding ook 

de PvB LG-schipper en LG-chauffeur aan. Hierdoor krijgen de Lifeguards door middel van een 

erkende opleiding de mogelijkheid vaardig te worden met het materiaal en zijn uiteindelijk breed 

inzetbaar voor de WRB. 



Ook dit jaar vragen wij wederom de aandacht voor het ledenaantal. In het seizoen 2018 hebben wij 

een grote groep WRB 1 leden die vanuit het zwembad doorstromen. Helaas is dit niet structureel het 

geval en zijn wij niet zeker van deze doorstroom. Vanuit de omgeving moet actief naar leden 

worden gezocht om hier over een aantal jaar profijt van te hebben. 

De commissie strandopleidingen heeft vijf jaar in dezelfde samenstelling de strandopleiding mogen 

neerzetten en mogen aanbieden zoals we tot op heden hebben gedaan. Mariëlle Liefting en Bert 

Ploeg hebben aangegeven dat zij in het seizoen 2018 geen deel willen nemen in de commissie. Wel 

willen zij op het strand blijven ondersteunen. Wij bedanken Mariëlle en Bert voor hun inzet! 

PR

Ook in 2017 zijn we weer als WRB volop bezig geweest. Zo zijn wij verder gegaan met de 

communicatie binnen de reddingsbrigade. Iedere maand proberen wij weer een nieuwsbrief te 

versturen met daarin het reilen en zeilen van de vereniging. 

Daarnaast is de WRB ook goed bezig geweest met onder andere de ondersteuning bij 

georganiseerde evenementen en hebben we weer donaties mogen ontvangen.

In 2017 hebben wij geholpen bij de volgende evenementen: kinderbeestfeest/ avond 4 daagse in 

Wijk aan Zee / MTB beach battle / Sinterklaasintocht. Maar ook natuurlijk de Nieuwjaarsduik waar 

wij als reddingsbrigade een belangrijke rol hebben en waar veel publiciteit aanwezig is.

Daarnaast zijn een aantal leden van de WRB ook actief geweest tijdens de kofferbakmarkt. 

Als EHBO waren we aanwezig maar ook voor het geven van informatie over de reddingsbrigade 

aan de bezoekers. Bezoekers reageerden erg enthousiast en hadden een hoop vragen voor onze 

leden.

Daarnaast is de WRB ook actief geweest tijdens alle incidenten tijdens bewakingsuren, maar ook 

daarbuiten.  Het is dus belangrijk dat wij op het strand aanwezig zijn en dat onze assistentie nodig is 

bij hulpverlening aan strandbezoekers, zwemmers maar ook bij dieren in nood.

Binnen de WRB zijn er ook weer activiteiten georganiseerd. Zoals de  jeugdstranddag voor het 

werven van nieuwe leden op het strand. Dankzij de goede hulp en ondersteuning van onze leden, is 

dit weer een mooie dag geworden. 

Het komt er op neer dat de PR een onderdeel is van de vereniging en dat we met z’n allen het beeld 

neerzetten van de WRB. Dit kan dus zijn op evenementen maar ook tijdens acties op het strand, de 

strandbewakingsdagen en tijdens de opleidingsavonden.



Zwemcommissie

In december 2017 hebben de laatste kinderen afgezwommen voor het A en B diploma. Tevens 

hebben we afscheid genomen van Sanny Sinnige en Elly Schipper die ruim 25 jaar de jongste 

kinderen van onze vereniging hebben opgeleid voor een A en/of B diploma.

Afgelopen seizoen hebben we weer een goed resultaat behaald bij het afzwemmen. We zien wel een 

teruggang van het aantal kinderen dat bij onze vereniging zwemt. Momenteel hebben we zo’n 60/65 

kinderen die wekelijks naar het zwembad komen. Minder kinderen betekent minder inkomsten

Al jaren vermelden wij in het jaarverslag de hoge kosten voor de opleiding in het zwembad. Zoals 

nu te zien is komen we voor boekjaar 2017 ruim 3000 euro tekort. En voor 2018 hebben wij ook 

een tekort van 3000 euro begroot. Wij hebben verschillende maatregelen genomen om de kosten zo 

laag mogelijk te houden. Zo rijdt de bus op een aantal incourante dagen niet meer (denk hierbij aan 

vakanties en 4-daagse).  In deze weken  is er maar een geringe teruggang van het aantal kinderen uit 

Wijk aan Zee te zien.

Tevens hebben we vorig jaar besloten om de zomerstop te verlengen naar 8 weken en tijdens de 

kerstperiode ook niet te gaan zwemmen. Hierdoor besparen wij vier tot vijf weken zwembad huur. 

Minder zwemlessen is niet wenselijk. Indirect hebben we hierdoor het zwemgeld al verhoogd. Wij 

als zwemcommissie hebben al de nodige moeite gedaan om de kosten van het zwemmen de 

afgelopen jaren zwemmen beheersbaar te houden. Maar het houdt ergens op.  

We stellen dan ook voor om op zeer korte termijn met een afvaardiging van het bestuur om de tafel 

te gaan om te zien hoe wij voor de komende jaren de kosten voor opleiding kostendekkend kunnen 

krijgen. 

 

Kascommissie

De kascontrole bij de penningsmeester is uitgevoerd op 27 maart 2018, door A. Groot-Schipper en 

M. Kaptein-Schipper. Hierbij zijn geen vreemde zaken aangetroffen en alle bedragen konden 

verklaard worden. 

Wij verzoeken de vergadering dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over 2017.

Loodswerkgroep 

Van de winter is er veel gedaan in de loods door de loodsploeg. Er zijn veel activiteiten voorbereid 

zoals de beachbattle, sinterklaasintocht, de nieuwjaarsduik en ga zo maar door. Naast het 

voorbereiden is er uiteraard na de activiteiten zorg geweest voor het weer schoonmaken van het 

gebruikte materieel.

Daarnaast hebben we ons deze winter ook meer gericht op het onderhouden van het materieel. 



Watermaterieel:

We hebben de 2 trailers van de 419 en de 429 onderhanden genomen en roestvrij gemaakt. Beide 

boten zijn daarna in de was gezet. Ook hebben beide motoren een winterbeurt bij Colex gehad. 

De motor van de oude vlet hebben we geprobeerd te starten maar dat lukte niet, daarom gaat de 

motor ook naar Colex voor onderhoud. De zwemvesten zijn voor een controle weggeweest. 

De overlevingspakken zijn schoon gemaakt en de ritsen zijn in het vet gezet.

Voertuigen:

De dakbeugels van de 420  worden op dit moment nog schoon gemaakt. De spiegels, die eraf 

waren, zijn er weer opgezet. De 410 is een aantal keer naar de garage geweest voor diverse 

gebreken. Daarnaast is hij met regelmaat gecontroleerd en schoongemaakt.

Posten: 

Een aantal ringbalken van de zuid waren gespleten. Ze zijn nu weer vastgelijmd en gereed voor de 

opbouw. Voor de mobilofoon van de Noord is er een nieuw kastje gemaakt.  De portofoons zijn 

schoongemaakt en de accu’s gecheckt. 

Bij het schoonmaken van de voertuigen, boten en trailers kwamen we erachter dat ze tijdens het 

seizoen niet goed schoon gemaakt worden. Er zat veel roest op verschillende plekken en er zat veel 

zand daar waar het niet hoort, daarom de vraag om komend seizoen de boten, de trailers en de 

auto’s goed schoon te maken.


