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Op maandag 14 mei 2018 begon het 
strandseizoen voor de Wijk aan Zeeër 
Reddingsbrigade. De Zuidpost was van 
dat moment weer dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 uur met Kees Hagen 
als postcommandant. Het weer, in wat 
later zou blijken zijn laatste seizoen, was 
vanaf het begin prachtig en zou tot in 
augustus mooi blijven.

De zes weken schoolvakantie werden 
verdeeld door drie postcommandanten 
De eerste twee weken nam
Bas Heijselaar voor zijn rekening. Hij 
was dit jaar voor het eerst actief als post-
commandant in Wijk aan Zee, daarna 
kwam Mariëlle Liefting, zij heeft ook 
voor het eerst weekdienst gelopen als 
Post commandant. De zomervakantie 
werd afgesloten door Rik Schavemaker 
die geheel tegen de traditie in niet het 
mooiste weer had. 

Door het mooie weer was het een 
drukke zomer. Op zaterdag 30 juni was 
er een ernstig incident aan de waterlijn. 
Een man is door omstanders buiten 
bewust zijn uit het water gehaald. Ze 
zijn gelijk begonnen met reanimeren 
en wij zijn gealarmeerd en met ons alle 
hulpdiensten. We hebben het reanime-
ren overgenomen tot de ambulance en 
de traumahelicopter aanwezig waren. 
Gelukkig is het met het slachtoffer goed 
afgelopen, hij kwam een paar weken 
later gebak brengen op de reddingspost. 

Enkele weken later zijn we ook bij 
Strandpaviljoen de Kust een reanimatie 
gestart, gelukkig kwam dit slachtoffer 
snel weer bij en is hij bij kennis afgevo-
erd door de ambulance.

De Zuidpost is in 2018 126 dagen 
open geweest en het aantal manuren 
bewaking was in 2018, 6425 uur. Dit is 
een stijging van 1.149 uur ten opzichte 
van 2017. Dit komt natuurlijk door de 
prachtige zomermaanden.

We hebben in het strandseizoen 2018 in 
totaal 430 EHBO verrichtingen gedaan. 

Hiervan zijn er 400 die vallen onder de 
kleine EHBO gevallen. Het is opvallend 
dat het totale aantal EHBO verrichtingen 
is gedaald ten op zichte van vorig jaar.

Het aantal vondelingen welke door ons 
in 2018 weer met hun ouders/verzorger 
zijn herenigd is 28, dit is lager dan 
andere jaren, zouden de bandjes helpen?

We zijn in 2018 bij verschillende eve-
nementen aanwezig geweest ter promo-
tie zoals de opendag van de brandweer 
in Beverwijk en de Reddingsbootdag 
van de KNRM. Ook waren we weer bij 

de Nieuwjaarsduik, de Avondvierdaagse, 
het KinderBeestFeest in Amsterdam, de 
Sinterklaasintocht in Wijk aan Zee en 
de fietsevenementen Hoek van Holland-
Den Helder, Egmond-pier-Egmond en 
de MTB Beach Battle. π

Het aantal manuren bewaking 
was in 2018, 6425 uur.

Hulpverleningen Aantal
Bader/zwemmer 9

Dienstverlening 4
Dier 7
Kitesurfer 15
Surfer 6
Vaartuig 2

EHBO Aantal
Klein 400

Groot 30

Kinderen vermist Aantal
Aangebracht 9

Vermist 19

Samenwerking met Aantal
Brandweer 1

Ambulance 17
Politie 7
KNRM-KHV 5
KNRM-Donateur 4
Buurtbrigade 6

Strandseizoen

We hebben het reanimeren 
overgenomen tot de ambulance 
en de traumahelicopter
aanwezig waren. 



De alarmploeg is in 2018 46x 
gealarmeerd, waarvan 26x buiten de 
bewakingsuren door de gezamenlijke 
meldkamer of de kustwacht. Dit was in 
totaal 19 uur en 44 minuten, daaronder 
valt ook 14x keer de pier sluiten en weer 
openen. 
Het aantal inzetten buiten de 
bewakingsuren is lager dan vorige jaren 
doordat we vanaf half september niet 
inzetbaar waren door het gebrek aan 
en voertuig.

Op 1 december zijn we aanwezig ge-
weest bij een landelijke oefening van de 
NRV (Nationale Reddingsvloot) bij De 
Kagerplassen. Er waren verschillende 
scenario’s waarbij er mensen geëvacu-
eerd moesten worden bij hoogwater en 
dijkdoorbraken.

De aspirantleden, Tim Groot, 
Shannon Krap, Rick Brasser en Ramon 
Alders zijn in de zomer volwaardig lid 
geworden van de alarmploeg. Met de 
nieuwe alarmploegleden hebben we een 
buddysysteem opgezet, als ze bij een 

inzet aanwezig zijn geweest kunnen 
ze dit wanneer nodig met hun buddy 
nabespreken. Isabelle Paap is in 2018 
toegevoegd als aspirantlid.

Rick Brasser en Ramon Alders zijn 
namens de WRB de contactpersonen 
voor het sluiten en openen van de 
Noordpier. We hebben voor de alarm-
ploeg een jaarschema gemaakt voor 
vergaderingen en oefeningen zodat er 
daar meer structuur in komt. π

Statistieken Alarmploeg
Aantal oproepen 46x

Buiten bewakingstijd 26x
Tijd oproepen 33.49 uur
Pier openen en sluiten 14x
Tijd pier openen en sluiten 14.25 uur
Actief buiten bewakingstijd 19.44 uur

 Het was een strandseizoen als vanouds. 
Op de dinsdagavonden was iedereen 
weer paraat en deed iedereen zijn of 
haar best om de kandidaten naar het 
examen te loodsen. Wij zijn blij met alle 
hulp en waarderen de betrokkenheid 
van leden, ouders en kandidaten. 

Een gezellige en spontane jeugdgroep 
deed in september examen voor hun 
diploma, en met succes! Voor WRB 1 
zijn er negen kandidaten geslaagd, voor 
WRB 2 zijn er drie kandidaten geslaagd 
en voor WRB 3 zijn er vier kandidaten 
geslaagd.

Een dag ervoor zagen de jeugdleden 
hun grote voorbeelden, de lifeguards 
en senior lifeguards, in actie. Ook deze 
groep heeft het uitstekend gedaan op 
hun examens. De vereniging is acht life-
guards en twee senior lifeguards rijker. 

De lifeguards zullen de strandbewaking 
verder versterken en de senior lifeguards 
zullen al dit seizoen starten als postcom-
mandant.

Op dit moment bestaat de commis-
sie opleidingen uit vijf leden met een 
volwaardig instructeurs-diploma. Het 
is het doel van de commissie om con-
tinuïteit en verbreding in opleidingen te 
garanderen. Daarom is uitbreiding van 
de commissie een reële mogelijkheid 
en de commissie is afgelopen winter 
ook begonnen met het aanbieden en 
opstarten van andere opleidingen. 

Zo inventariseert de commissie op dit 
moment de mogelijkheden voor het 
aanbieden van het lifeguard schipper 
diploma. Daarnaast worden er op dit 
moment vijf reddingsbrigade chauffeurs 
opgeleid. Zij zullen in he voorjaar exa-
men doen voor hun diploma, waarna 
ze op kunnen gaan voor O&G en aan-
gesteld kunnen worden als chauffeur 
van de waz410. 

De aanwas van nieuwe leden loopt 
gestaag door. Het recordjaar qua nieuwe 
leden van een aantal jaren terug zit niet 
in de prognose. Het blijft dus in het 
belang van de vereniging dat een ieder 
zich inzet om nieuwe leden aan 
te trekken.

Wij danken een ieder voor zijn of haar 
inzet bij de opleidingen afgelopen 
seizoen en wij kijken uit naar een  
mooie zomer! π

Marco de Leeuw
Jeffrey Delforge
Jos Maydelyns 
Iris Magdelyns
Marcel Spinella 

De vereniging is acht lifeguards 
en twee senior lifeguards rijker. 

Commissie strandopleidingen De alarmploeg

De alarmploeg is in 2018
46x gealarmeerd



Het klusseizoen is vroeg begonnen dit 
jaar. Waar voorgaande jaren pas na het 
afbouwen van de posten werd begon-
nen, is dat nu eerder gebeurd. Dit had 
onder andere te maken met (het voor-
bereiden van) evenementen, maar ook 
met de voorbereidingen van het afbou-
wen van de posten.

Vaartuigen
Op het gebied van watermateriaal is  
het volgende uitgevoerd:
•	 419/429	winterklaar	gemaakt, 

alsmede inzetgereed gehouden
•	 Dagelijks	onderhoud	werkpakken	

(o.a. schoonmaken)
•	 Dagelijks	onderhoud	zwemvesten
•	 Schoonmaken	NRV-vlet,	alsmede	

inzetgereed maken.

Voertuigen
In verband met de uitvallen van de 410 
is daaraan geen onderhoud gepleegd. 
Het dagelijks onderhoud van de RB160, 

het tijdelijke voertuig, wordt niet uitge-
voerd door deze ploeg. Wel wordt het 
inventaris inzetgereed gehouden. 

Het dagelijks onderhoud van de 
WAZ420 is voor zo ver mogelijk uit-
gevoerd. Wel komt hierbij de kritische 
kanttekening dat het voertuig in vermin-
derde technische staat verkeert, en daar-
door niet al het (geplande) onderhoud 
uitvoerbaar was. 

Posten
Na het afbouwen van de posten is dit 
jaar wederom het benodigde klein 
onderhoud waar nodig uitgevoerd. Hier-
bij valt te denken aan herstelwerkzaam-
heden van het hout. Ten tweede zijn 
er enkele onderdelen geschilderd daar 
waar nodig. Ten derde is er onderhoud 
gepleegd aan het inventaris van de 
posten daar waar nodig. Ten vierde 
is het voorbereidende/de afrondende 
werkzaamheden rondom het op- en 
afbouwen van de posten uitgevoerd. 

Loods
De loods is afgelopen winter diverse 
malen schoongemaakt en opgeruimd. 
De loods wordt soms na gebruik voor 
allerlei activiteiten slordig achtergelaten. 
Daarnaast staan er veel (ogenschijn-
lijk) overbodige spullen in de loods. 
Komende zomer zal de loods groot-
schalig opgeruimd gaan worden.

Helaas had de loodsploeg afgelopen 
winter meer willen doen dan gepland. 
Helaas is de opkomst van afgelopen win-
ter flink teruggelopen. Dit komt onder 
andere door ziekte en andere activiteiten 
(zoals banen, etc.). De loodsploeg kijkt 
ondanks dit terug op een effectieve win-
ter en dankt alle leden die aanwezig zij 
geweest (op de vrijdagavonden). π

Materiaal en onderhoud

De zwemcommissie zorgt in het 
zwembad voor de basis van de opleiding 
tot uiteindelijk lifeguard en is dus erg 
belangrijk om onze bewakingstaken 
te kunnen uitvoeren.

Afgelopen jaar hebben er zo’n
60 kinderen afgezwommen voor diverse 
brevetten en diploma’s. Alle kandidaten 
zijn geslaagd. Dit is weer een goed  
resultaat. Wat mede te danken is aan de 
inzet van onze instructeurs. We willen 
ze ook bedanken voor hun bijdrage aan 
het behalen van dit positieve resultaat.
Al een aantal jaren is de bus een 

gevoelig issue binnen de vereniging. 
De zwemcommissie heeft afgelopen jaar 
een plan gemaakt om te zien hoe we 
kosten kunnen generen en de uitgaven 
beperken. Hiervoor is er een commissie 
gevormd van leden, ouders, bestuur en 
zwemcommissie.

Deze brainstormbijeenkomsten hebben 
afgelopen jaar plaatsgevonden. We zijn 
uitgegaan van het solidariteitsbeginsel 

waarin alle kinderen hetzelfde bedrag 
betalen. De makkelijkste optie is om het 
busvervoer te stoppen daar deze kosten 
voor 50% drukken op het resultaat. Er 
zijn diverse mogelijkheden besproken 
waarbij naar voren kwam dat we dit
vereniging breed moet gaan gezien. 

Wat als een belangrijk punt naar voren 
is gekomen is dat we meer naams- 
bekendheid moeten zien te krijgen voor 
de WRB in het algemeen en in het
bijzonder voor het zwemmen. Wat heeft 
geresulteerd in het maken van een 
zwemfolder. Deze is op diverse locaties 
geplaats.

Ook was het idee om een bij de zwem-
leden te informeren wat zij van het 
zwemmen vinden en wat zij graag eens 

Afgelopen jaar hebben er zo’n
60 kinderen afgezwommen

Zwemcommissie



zouden willen doen. Hiervoor is een 
enquête ontwikkelt. Alle kinderen heb-
ben hier hun ideeën kunnen aangeven. 
Dit heeft geresulteerd dat de junior kan-
didaten o.a. spelletjes leuk vinden en de 
strandpost eens willen bezoeken. 

De kinderen voor zwemmend redden 
en lifesaver zijn geïnteresseerd in het 
strand, de KNRM en andere hulp-
instanties. Wat inmiddels heeft
geresulteerd dat de kandidaten van
lifesaver hebben deelgenomen aan een 
oefening bij de brandweer in

Hoofddorp. Ook hebben we gevraagd 
wat zij niet zo leuk vinden aan het 
zwemmen. Hier kwam naar voren het 
lange banen zwemmen, conditie
zwemmen, kleding zwemmen. Velen 
hebben aangegeven en dat zagen we bij 
alle brevetten dat zij uiteindelijk naar 
het strand willen. 

Het aantal kinderen wat nu wekelijks 
met de bus komt is iets gestegen. De 
groep voor junior redder 1 zit vol. Graag 
zien we dat er meer kinderen geïnteres-
seerd raken in het zwemmend redden 
voor de hogere diploma’s. Zoals eerder 
genoemd moeten we dit vereniging 
breed gaan oppakken.

Om de kosten van het zwemmen in 
balans te krijgen en te houden hebben 
we besloten om vier weken minder te 
gaan zwemmen in het jaar. Dit is twee 
weken in de zomer en tijdens de kerst-
dagen. 

Dit alles heeft geresulteerd in een iets 
beter resultaat ten opzichte van 2017. 
Het negatieve saldo is teruggebracht. 
We zijn op de goede weg. We moeten dit 
wel blijven monitoren voor de komende 
jaren. 

Onze doelstelling is niet om de bus te 
doen stoppen. In beginsel zijn we van de 
reeds bestaand situatie uitgegaan. Maar 
dat de kosten voor de bus hoog zijn is 
een gegeven en als dit in de toekomst 
tot een slechter resultaat zal gaan leiden 
dan gaan we dit weer bekijken. π

Velen hebben aangegeven dat zij 
uiteindelijk naar strand willen.

Overige ActiviteitenDe Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade zet zich in 
voor de veiligheid tijdens evenementen.
Vaak zijn het evenementen bij of op het 
water waarbij wij met één of meer boten 
waken over de veiligheid van de toeschouwers 
en deelnemers. Denk hierbij aan de
nieuwjaarsduik, Kinderbeestfeest en SAIL.Naast het toezicht houden bij water-

evenementen zet de reddingsbrigade ook 
geregeld EHBO’ers in voor sport- of andere 
evenementen, zoals de Avond4Daagse,
sinterklaasintocht en de BeachBattle.StrandbewakingDe meeste taken zijn preventief. Denk hierbij 

aan taken als uitkijk en patrouilles, zowel 
lopend als varend. Tijdens deze patrouilles 
worden badgasten van advies voorzien, 
gewezen op mogelijke gevaren en uiteraard 
worden vragen beantwoord. Ook water-
sporters, zoals kitesurfers, verliezen wij niet 
uit het oog en krijgen de nodige aandacht. 

Met het uitvoeren van deze preventieve taken 
houden we het zo veilig mogelijk en houden 
we de risico’s op incidenten zo klein mogelijk. De strandbewaking voeren we uit vanuit twee 

posten. Een hoofdpost aan de Zwaanstraat
en een EHBO-post aan de Relweg. Beide 
posten zijn voorzien van een volwaardige 
EHBO-ruimte. De hoofdpost beschikt over 
varend- en rijdend materieel.

ContactinformatieOpleiding en training zwembadzwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nlOpleiding en training strandstrandwachtcursus@reddingsbrigade-wijkaanzee.nlAlgemene informatiewww.reddingsbrigade-wijkaanzee.nl
info@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl
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