
NIEUWSBLAD  

’T REDDERTJE 

R eddingsbrigade Den 

Helder bewaakt het 

strand in Den Helder vanaf 

strandslag 1 (Huisduinen) tot en 

met strandslag 7 (Drooghe 

Weert), in totaal is dit 7 kilome-

ter strand. Als bestuur van de 

Reddingsbrigade Den Helder zijn 

wij enorm blij met alle vrijwil-

ligers die hier zorg voor dragen. 

Via deze weg willen wij jullie op 

de hoogte houden van lopende 

zaken.  

In deze uitgave 

 Voorstellen  

bestuursleden 

 Het Redding seizoen 

2018 

 Rubriek: Wist je dat? 

 Evenementen 

 
De DHD310 is inmiddels een van de boegbeelden van de RBDH! 

 

J e leest het regelmatig in de krant: “Reddingsbrigade redt drenkeling uit zee”, 

of: “Reddingsbrigade haalt een in problemen geraakte surfer van het water”. 

Gelukkig was daar op tijd de reddende hand van de Reddingsbrigade!  

Niet altijd loop het goed af. De Reddingsbrigade spant zich, met al haar beschik-

bare middelen, in in het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Het 

werk van de vele vrijwilligers, die dag en nacht klaar staan om te verhoeden dat 

zich levensbedreigende situaties voordoen, is van groot belang. Zeker in Den Hel-

der, dat omringd is door water.  

 

Ik ben trots op de mannen en vrouwen van de Reddingsbrigade! Juist omdat het 

vrijwilligers zijn, die continue trainen en opleidingen moeten volgen om up-to-date 

te blijven. Zij zetten zich, soms met gevaar voor eigen leven, in voor de mede-

mens.  

 

Het is van belang dat zich vrijwilligers blijven melden. Daarom laat de Reddingsbri-

gade zich ook zien in de samenleving. Zij presenteren zich tijdens demonstraties, 

op scholen, overal waar het maar kan.  

De Helderse Reddingsbrigade is een hecht team dat inspireert en motiveert! 

 

Koen Schuiling                           Burgemeester van Den Helder  

Reddingsbrigade Den Helder Nieuwsbrief Oktober 2018 



Goedendag leden, vrijwilligers en iedereen die deze nieuwsbrief onder 
ogen krijgt. 
 
Laat ik beginnen met jullie eerst te bedanken voor een geweldig seizoen!  
Er is een hoop mooi weer geweest en dus veel mensen op het strand, 
mede dankzij jullie is alles relatief rustig verlopen. Vanuit het bestuur is 
het naar buiten toe rustig geweest, maar er is veel op stapel. Hierover kan 
ik nog niet heel veel kwijt behalve dat we samen met de SSN, gemeente 
en andere belanghebbenden, aan het kijken zijn hoe we samen het strand 
nog beter en actiever kunnen beveiligen. Natuurlijk ook welke middelen 
we hiervoor nodig hebben en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen be-
heren. Hierin zijn vorderingen; echter doordat hierin nog niets zeker is 
willen wij de gezamenlijke gesprekken niet beïnvloeden. Zodra wij defini-
tief weten welke koers we hierin gaan varen laten wij jullie dit weten! 
 
Bestuursfuncties 
De laatste maanden zijn er wat wisselingen geweest in bestuursfuncties. 
Arnold Frinks heeft zich in mei/juni aangemeld om zich in te willen zetten 
voor de Reddingsbrigade. We hebben Arnold uitgenodigd voor een ken-
nismaking en verwachten een leuke en goede samenwerking te kunnen 
gaan opzetten. Maarten de Jonge heeft aangegeven wegens privéom-
standigheden zijn bestuursfunctie neer te leggen. Kristel van den Brink 
heeft aangegeven om de post Strandzaken vacant te stellen en alleen 
nog aan te blijven als voorzitter. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
  
Voorzitter      : Kristel van den Brink 
Secretaris     : Arnold Frinks   ad interim 
Penningmeester   : Anupama Geervliet 
Opleidingen     : Lisa van Ballegooij 
Strandzaken     : Vacant 
Materiaal      : Dennis Piera 
         Dave den Boer   ad interim 
Evenementen    : Desiree Baltes 
Ledenadministratie & PR  : Chris Mastemaker  ad interim 
  
Mocht er interesse zijn in een bestuursfunctie schroom dan vooral niet om 
dit kenbaar te maken via de secretaris op  
info@reddingsbrigadedenhelder.nl  
  
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn laat ons dat dan weten. Wij 
proberen samen met jullie er een leuke gezellige brigade van te maken en 
vooral te houden! 
Nogmaals dank voor alles wat jullie dit seizoen met elkaar weer bewerk-
stelligd hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het voltallige bestuur 
Kristel  

REDEREENDJE 

 

Voor het lage bedrag van € 2,50 koopt u 
een bad eendje bij de Reddingsbrigade 
Den Helder. Dit bedrag komt volledig ten 
goede van ontwikkeling en uitbreiding van 
de materialen en ondersteuning van Red-
dingsbrigade Den Helder.  
 
Wilt u graag uw eendje bijdragen? Dat kan! 
Via onderstaand email adres kunt u laten 
weten hoeveel eendjes u graag zou willen 
bestellen. Wellicht voor uw kinderen of 
kleinkinderen. Of puur alleen ter donatie. 
 
Graag ontvangen wij de volgende gege-
vens via ons email adres  
info@reddingsbrigadedenhelder.nl  
Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Aantal EENDJES 
 

Wilt u het bedrag overmaken; dat kan 
op ons bankrekeningnummer 
NL73RABO0303170204 t.n.v. Red-
dingsbrigade Den Helder. Na ont-
vangst brengen wij de EENDJES bij u 
langs als u woonachtig bent in de 
Noordkop. 

Van de bestuurstafel 

Wist je dat: 

 Wij Miranda Nederveen van harte 

feliciteren met het behalen van 

haar  

instructeursdiploma ! 

 Ons oudste lid van 1947 is 

 Ons jongste lid van 2012 is 

 Ben van Kuringen al 42 jaar lid is 

(en momenteel dus het langste) 

 Dit jaar er maar liefst 35 nieuwe  

leden bij zijn gekomen 

(en wij nu een wachtlijst hebben 

voor  

8 tot 12 jarigen)

mailto:info@reddingsbrigadedenhelder.nl
mailto:info@reddingsbrigadedenhelder.nl


Even voorstellen: Het Bestuur 

Lisa van Ballegooy 

Opleidingen 

Arnold Frinks 

Ad-Interim Secretaris 

Dennis Piera 

Materiaal 

Desiree Baltes 

Evenementen 

Kristel van den Brink 

Voorzitter  

Chris Mastemaker 

Ad-Interim PR & 

Ledenadministratie 

Anupama Geervliet 

Ad-Interim Penningmeester

Dave den Boer 

Ad-Interim Materiaal 

Het Bestuur van de Reddingsbrigade Den Helder is in korte tijd flink verandert. Een aantal oud-bestuursleden wilden 
graag eens tijd voor andere zaken gebruiken. Hierdoor hebben wij een vacature open gezet en mensen met diverse 
achtergronden hebben hierop gereageerd.   

Zo werkt Dave den Boer ( 30 jaar) als Algemeen Opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee. Hij gaat in 
de toekomst de taken van Dennis Piera overnemen. Hij volgt momenteel een HBO-studie Integrale Veiligheid en zijn 
hobby’s zijn reizen, sporten en geschiedenis. Hij hoopt met zijn ervaring binnen het veiligheidswezen en zijn enthousi-
asme een bijdrage te kunnen leveren aan de RBDH. 

Chris Mastemaker ( 31jaar ) is werkzaam als verkoopleider bij een Toyota dealer. Hij heeft het takenpakket Le-
denadministratie en PR op zich genomen. Hij is getrouwd en heeft een zoontje van bijna 2. Hij heeft een passie voor 
zijn werk, zijn oldtimer en wil bij de RBDH zijn steentje bijdragen aan een veilige kust. 

Arnold Frinks ( 51jaar ) heeft zich na lange tijd in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben weer in Ne-
derland gevestigd. Vanuit de olie- en gasbranche waar hij werkzaam is heeft hij vrijwel de hele wereld al gezien, maar 
het mooiste stukje voor hem blijft toch wel Den Helder. Arnold wil graag met zijn opgedane kennis de RBDH een hart 
onder de riem steken en zijn positieve bijdrage aan onze vereniging geven. 
 
Vanuit haar werkzaamheden als logistiek/expeditie medewerken bij het Marinebedrijf is Anupama Geervliet ( 48 jaar )
bekend met financiën. Hierdoor was zij de ideale persoon om als Penningmeester aan de slag te gaan.  

Al bekend bij sommige is Lisa van Ballegooij ( 25 jaar ); ze studeert geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Zij is sinds 2005 lid en na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als strandwacht wil zij nu haar kennis en ervaring 
in gaan zetten binnen het bestuur. Eerst als Secretaris en nu  op de post Opleidingen. 

Kristel van den Brink ( 36 jaar ) werkt als verpleegkundige in het VUmc te Amsterdam. Zij is al lid van de Red-
dingsbrigade sinds 1991 en wil als voorzitter met haar kennis van en over de brigade de vereniging op koers houden. 

Dennis Piera  ( 47 jaar ) is sinds 2010 lid. Na een jaar Penningmeester te zijn geweest heeft hij Materiaal op 
zich genomen en uitgewerkt tot wat het nu is. Verder werkt hij bij Halfords 10uur per week en is hij huisvader. 

Desiree Baltes ( 29 jaar ) is sinds 2009 al aan de RBDH verbonden; eerst als strandwacht in de zomer. Door 
deze positieve ervaring is zij lid geworden. Naast de portefeuille Evenementen is ze instructeur in het zwembad en op 
het strand. In haar dagelijkse leven werkt ze bij de Koninklijke Marine en heeft ze daar een varende plaatsing. 



Als we terugkijken op het strandseizoen 2018 

is er door zowel de vrijwilligers als de betaalde 

strandwachten bepaald niet stil gezeten! 

De hulpverleningscijfers: 

110 Prioriteitsmeldingen (waarvan 37 Prio1 

meldingen *) 

Onderverdeeld in: 

 25 keer hulp verleend aan een bader/

zwemmer; 14 keer betrof dit een redding, 

hierbij waren 49 personen betrokken. 

 19 dienstverleningen, hierbij waren 67 

personen betrokken 

 13 keer hulp aan dieren verleend 

 343 keer EHBO verleend; waarvan 300 kleine EHBO gevallen. 43 keer was de EHBO groter waarvoor hulp van 

een huisarts/ambulance noodzakelijk was. 

 1 keer hulp aan een kitesurfer verleend 

 30 keer hulp verleend bij zoekgeraakte personen; hierbij waren 36 personen betrokken 

 7 keer hulp verleend aan een surfer 

 1 keer hulp aan een vaartuig verleend 

 In 2 situaties is de hulpverlening door de strandploeg opgeschaald en de alarmploeg erbij gealarmeerd 

Mede dankzij jullie inzet zijn alle uitrukken tot een goed einde gebracht. Tevens zijn beide gezamenlijke inzet-

ten (uiteraard) goed verlopen. Een ieder bedankt voor zijn/haar inzet voor afgelopen strandseizoen. Wij hopen 

dat we ook komende zomer van jullie kunde gebruik mogen maken! 

* bij de Prio 1 meldingen wordt de strandambulance gebruikt waarbij de blauwe zwaailichten en sirene noodzakelijk zijn om snel op 

de juiste locatie te komen. 

Seizoen 2018 

Colofon: 

Uitgave: najaar 2018 

Heeft u zelf ook informatie voor de volgen-

de nieuwsbrief? Vragen en/of opmerkingen 

over de nieuwsbrief?  

Stuur dit naar  

info@reddingsbrigadedenhelder.nl 

Voor meer informatie over de nieuwe priva-

cywet en AVG vindt u alle documenten op 

uw persoonlijke pagina op 

www.reddingsbrigadedenhelder.nl 

Opvallend aantal jaar lid: 

Dit jaar 42 jaar lid: Ben van Kuringen 

Dit jaar 35 jaar lid: Arjan Nederveen 

Dit jaar 29 jaar lid: Harry Vermeulen 

Dit jaar 27 jaar lid: Erwin Zijm 

Dit jaar 27 jaar lid: Kristel van den Brink 

Dit jaar 27 jaar lid: Gertjan Hamstra 

Dit jaar 23 jaar lid: Aad Slikker 

Dit jaar 22 jaar lid: Martijn versteeg 

Dit jaar 22 jaar lid: Miranda Nederveen 

 

Dank allen voor jullie jarenlange  

verbondenheid! 

Agenda: 

03 November - Regionale  

oefening alarmploeg 

17 November - intocht Sinterklaas 

01 December - NRV Oefening alarmploeg 

02 December - Beachbiking  

Den Helder - Petten 

21-23 December - Serious  Rescue 

01 Januari - Nieuwjaarsduik 

12 Januari—Nieuwjaarsreceptie 


