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Erelid Dicky Zijlmans-de Lang 1935-2019
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor deze “Nieuwsbrief”, over duizendpoot Dicky Zijlmans-de Lang, ”de
moeder van de Reddingsbrigade Den Helder”.  
Het is allemaal begonnen in 1973. 
 
Het realiseren van bewaking aan het strand door een Reddingsbrigade was al voor 1973 noodzakelijk, dat werd
erkend, maar pogingen om een Reddingsbrigade van de grond te krijgen zijn tot die datum gestrand. Met de
komst van het zwembad “De Schots” kwam de oplossing. In 1973 werd de Reddingsbrigade Den Helder mede door
Dicky opgericht. De Helderse Reddingsbrigade viel eerst onder de zwemvereniging “Noordkop”. Op 1 maart 1973
werd notarieel vastgelegd dat de Reddingsbrigade Den Helder een zelfstandige vereniging voor onbepaalde tijd
was geworden met haar eigen statuten en huishoudelijk reglement, genaamd “HELDERSE REDDINGSBRIGADE”. De
heer M. Verkroost, mevrouw A. Geerse-Roos die de rol van penningmeester en secretaris destijds bekleedde en
Dicky, maakten samen deel uit van het dagelijks bestuur. 
 
Dicky en ik, destijds als voorzitter van de Reddingsbrigade Den Helder, hebben een kwart eeuw nauw met elkaar
mogen samenwerken. Je kon altijd een beroep op haar doen. Naast dat zij al ruim 30 jaar instructrice was, werd
mede door haar inbreng op zaterdag 7 september 1974 de eerste zwem-nachtmarathon gehouden in zwembad
"De Schots”, waaraan zo’n 17 ploegen deelnamen die van 's avonds negen uur tot de volgende morgen negen uur
deze estafette moesten volbrengen. Dicky zorgde met de vele vrijwilligers voor de inwendige mens. Honderden
broodjes smeren, warme soep, diverse soorten fruit, frisdrankjes, koffie en thee voor alle deelnemers, die het
zich zeker lieten smaken. Vele jaren heeft zij zich hiervoor ingezet. Zo ook voor de zwemvierdaagse die elk jaar
plaatsvond in zwembad “De Schots”. Daarnaast heeft zij zich zeventien jaar lang geweldig ingezet voor de
Gemeentelijke Wielerploeg tijdens de “Tour de Lasalle”, waar zij de perfecte verzorging deed voor de inwendige
mens van de renners, voor en na de rit. 
 
Dicky was een ondernemende duizendpoot, die zich zoals je haar zou kunnen omschrijven, alles op haar
eigenwijze manier vertaalde. Zij was de vraagbaak en de regeldame, de moeder van de Reddingsbrigade Den
Helder. Als er wat geregeld moest worden en je wist het niet; vraag het maar aan Dicky. Ze was streng, maar
rechtvaardig. Ze was een bikkel. 
 
Leo Melis
 
Wilt u het gehele verhaal lezen? Ga dan naar onze website; www.reddingsbrigadedenhelder.nl
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Van de bestuurstafel 
Beste leden en ouders/verzorgers,
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat het coronavirus steeds 
meer om zich heen grijpt. In ons land, maar ook in de rest 
van de wereld. Met als gevolg verregaande maatregelen om
de verspreiding zo veel mogelijk te controleren. Eerder
informeerde het bestuur alle leden al dat Reddingsbrigade
Den Helder in navolging van het advies vanuit sportkoepel
NOC*NSF en Reddingsbrigade Nederland alle 
verenigingsactiviteiten, zoals zwemtrainingen, examens en vergaderingen tot in ieder geval 31 maart staakt.
In lijn met de aanvullende maatregelen vanuit het kabinet zijn deze maatregelen verlengd tot en met 28
april.
 
Naast dat de genomen maatregelen een enorme invloed hebben op de Reddingsbrigade als sportvereniging,
hebben ze ook invloed op de uitvoer van onze taak als hulpverleningsorganisatie. Taken noodzakelijk voor
een goede hulpverlening zullen, zij het in aangepaste vorm, doorgang blijven vinden. Zo blijft de
alarmploeg voor eventuele uitrukken inzetbaar. De alarmploegleden zijn separaat ingelicht over de te
volgen protocollen. In hoeverre de maatregelen ook consequenties gaan hebben voor de strandbewaking is
nog niet duidelijk. Het bestuur houdt de ontwikkelingen en berichtgeving vanuit het RIVM en
Reddingsbrigade Nederland nauwlettend in de gaten. Bij veranderingen zal het bestuur een nieuw bericht
naar alle leden laten uitgaan.
 
Ook is door het corona virus een aantal zaken uitgesteld, zoals de algemene ledenvergadering en de
zwembadexamens. Ook hier zijn we als bestuur naar aan het kijken om, zodra het weer kan, oplossingen
voor te bieden. Hier zijn we afhankelijk van beschikbare examinatoren en de mogelijkheid om iedereen te
voorzien van de juiste hoeveelheid lessen.
 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem dan gerust contact op met het
bestuur via info@reddingsbrigadedenhelder.nl.

Corona

Bestuursverandering
Het bestuur is na het recente vertrek van de interim Voorzitter Ben van Kuringen, Kristel van den Brink
betreft Strandzaken, Gertjan betreft Materiaal en Koen betreft PR & Communicatie, weer bezig om op sterkte
te komen. 
De bestuursfunctie Voorzitter is tijdelijk overgenomen door Martijn Versteeg en Materiaal door Dominique de
Groot. Tijdens de nog te houden algemene ledenvergadering wordt hier uiteraard nog aandacht aan gegeven.
Mocht u zelf interesse hebben of iemand weten voor een bestuursfunctie dan kunt u altijd vrijblijvend
contact met ons opnemen via info@reddingsbrigadedenhelder.nl.
 
Namens het gehele bestuur heel veel gezondheid, veiligheid en sterkte toegewenst in deze bijzondere en
lastige tijd die we samen door moeten zien te komen.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Martijn, Pam, Damian, Lisa, Desiree en Dominique
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Buiten het seizoen om zijn er elke zaterdag leden 
aanwezig welke fanatiek klussen en oefenen. 
Op deze manier blijven leden geoefend en
blijft het materieel inzet-gereed. Zo is pas geleden 
een navigatieoefening gedaan op de Waddenzee 
met enkele leden wat als zeer leerzaam werd
ervaren. Ook is  de strandambulance voorbereid voor
groot onderhoud en wordt langzaam de tractor 
onder handen genomen. Wanneer het Corona virus 
voorbij is, is iedereen van harte welkom om voor een 
kopje koffie of om te klussen en/of oefenen.
 
 
Kijk eens op www.facebook.com/groups/ledenrbdh/ of zoek op facebook: Leden reddingsbrigade Den Helder
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Zaterdag klus & oefendag

Sponsorzwemmen
Op 4 en 7 november heeft de jeugd meegedaan aan het 
sponsorzwemmen ten gunste van de verenigingsactiviteiten, 
georganiseerd door Rutger.
Dit heeft geresulteerd in het ophalen van het ontzettend
mooie totaalbedrag van €770,90. Super gedaan!
In dit bedrag zit ook een donatie van Slagerij Jan Kater, 
Winkeliersvereniging Dorperweerth en 
Marts-SmartPhonesShop, waarvoor onze hartelijke dank.

Wist je dat?
In 2019 is de strandploeg 7 keer opgeroepen om hulp te 
bieden. Daarnaast is de alarmploeg ook nog eens 15 keer 
opgeroepen om hulp te bieden.
 
De reddingsbrigade Den Helder heeft op dit moment 107 
leden ingeschreven staan.
 
Het jaar is nog maar 4 maanden jong, de alarmploeg is 
desondanks al 2 keer opgeroepen om hulp te bieden.


