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Voorwoord
Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2007 van Reddingspost de Banjaard. De Domburgse Reddingsbriga‐
de heeft met de gemeente Noord‐Beveland een overeenkomst om het strand te bewaken, dit
als extra service naar de badgasten toe. De Domburgse Reddingsbrigade krijgt hierbij onder‐
steuning van leden van de Goese Reddingsbrigade, Reddingsbrigade Apeldoorn en andere
reddingsbrigades uit den lande.
Belangrijk om op te merken is dat al dit werk van onze strandwachtleden op een vrijwillige
basis gebeurd. Dit vergt een behoorlijke inspanning van onze mensen. In de wintermaanden
dient er namelijk getraind te worden in het zwembad om kennis en kunde op peil te houden
en ook moet al het gebruikte materieel onderhouden worden. Tevens moet er in de zomer‐
maanden voldoende personeel op het strand aanwezig zijn om een effectieve bewaking te
kunnen organiseren.
Om dit alles goed te kunnen doen, hebben onze mensen diverse taken uit te voeren. Dit vari‐
eert van het informeren van de mensen met betrekking tot de veiligheid, het zoeken naar
vermiste kinderen, het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) en het daadwerkelijk
assisteren bij en het uitvoeren van reddingen. Vaak in samenwerking met naburige diensten,
zoals de KNRM, of andere reddingsposten. Dit alles heeft natuurlijk maar één doel en dat doel
is natuurlijk om slachtoffers te voorkomen.
Dit jaar was ook het eerste jaar dat aan het Banjaardstrand de Blauwe Vlag uitgereikt werd.
Dit is een internationale onderscheiding die aan stranden en aan jachthavens wordt uitge‐
reikt als keurmerk dat deze veilig en schoon zijn en waarbij tevens ook goede faciliteiten te
vinden zijn. U kunt begrijpen dat dit voor ons een groot compliment is om deze vlag samen
met de beheerder te mogen ontvangen.
Met dit jaarverslag hopen wij
u als geïnteresseerde lezer op
de hoogte te houden van
onze belevenissen van het
afgelopen seizoen. En wie
weet misschien tot ziens op
het Banjaardstrand.
Met vriendelijke groeten,

Het strandwacht team.
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Voorbereiden en trainen
Situatie:
Datum:

Opleidingsdag strandwachters
Eénentwintig april 2007

Zaterdag 21 april heeft een groot aantal leden van
de Domburgse Reddingsbrigade samen met de
Brandweer Noord‐Beveland en twee leden van de
Goese Reddingsbrigade getraind ter opfrissing van
de vaardigheden en tevens ter voorbereiding op het
nieuwe strandwachtseizoen dat binnenkort van start gaat. Het was niet de eerste keer dat
een dergelijke trainingsdag werd georganiseerd. Een aantal jaar geleden werd in de winter‐
maanden eens per maand getraind. Omdat de Domburgse Reddingsbrigade sinds 2004 haar
bewakingsactiviteiten niet meer op het Domburgse strand uitoefent, had de brigade een
aantal jaar te kampen met een tekort aan materialen, omdat deze destijds in eigendom zijn
overgedragen aan de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW). Sinds 2005 beschikt de
Domburgse Reddingsbrigade over haar eigen boot en in 2006 kwam daar een eigen Reddings‐
post bij. Afgelopen zaterdag was echter door het
groot aantal leden dat kwam oefenen – ruim twin‐
tig brigadiers – behoefte aan extra materiaal. Deze
zijn ter beschikking gesteld door de SSW, waardoor
het voor een ieder mogelijk was zijn vaardigheden
uitgebreid bij te schaven. De dag bestond uit twee
delen. ’s Ochtends werd door de Brandweer Noord
‐Beveland een cursus blussen en omgang met het
nieuwe communicatiesysteem C2000 verzorgd. De
Domburgse Reddingsbrigade krijgt komende zomer
namelijk de beschikking over een portofoon die is
aangesloten op dit nieuwe, digitale netwerk dat bestemd is voor hulpverlenende instanties.
Hierdoor wordt de communicatie met andere hulpverleners vereenvoudigd, omdat iedere
hulpverleningsinstantie op hetzelfde netwerk is aangesloten.
Het middagdeel bestond uit het oefenen op en in het water. Aan bod kwamen o.a. het ma‐
noeuvreren met een boot, het aan‐ en afmeren, het zoeken naar een vermiste persoon met
meerdere boten en het aan boord halen van een drenkeling. Op iedere boot zat een groepje
van ca. 5 personen, waarbij aan boord van iedere boot
een andere vaardigheid werd geoefend. Na verloop van
tijd werd gerouleerd, waardoor iedere vaardigheid bij
iedereen aan bod kwam.
Al met al kon iedereen terugkijken op een geslaagde
oefendag, die zo vlak voor het nieuwe strandwachtsei‐
zoen goed van pas kwam en die voor herhaling vatbaar
is in de toekomst.
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Demonstratie
Situatie:
Datum:

Opening strandseizoen Zeeland te
Noord‐Beveland
Zesentwintig mei 2007

Nog vroeg in het seizoen werd er al aanspraak ge‐
maakt op de gemotiveerde strandwachten van het
Banjaardstrand. De officiële opening van het
strandseizoen 2007 zou plaatsvinden op hun strand,
het Banjaarstrand te Noord‐Beveland. De opening
was naar aanleiding van de uitreiking van de Blauwe
vlag eerder die week te Noordwijk.
Hierbij had het Banjaardstrand voor het eerste jaar de Blauwe vlag gekregen, een feit dat
gevierd mag worden met een spectaculaire demonstratie. Na de demonstratie was er een
schatgraafwedstrijd voor alle aanwezigen,
georganiseerd door het VVV.
In de demonstratie lieten de strandwach‐
ters, samen met de Stichting Strandexploi‐
tatie Walcheren, de KNRM en de brand‐
weer zien hoe een groep zwemmers, in
problemen gekomen door de stroming,
gered worden. De demonstratie liet goed
zien in welke volgorde een hulpverlening
op het strand verloopt en wat de redenen
daarvan zijn zoals af te leggen afstand,
opkomsttijden en verkeersdrukte. Na af‐
loop klonk er een luid applaus en hield de wethouder nog een korte toespraak voor alle vrij‐
willigers werkzaam voor de veiligheid op en rond het strand.

Jaarverslag 2007

6

Opleiden en kennismaken
Situatie:
Datum:

Jeugdstrandwachtdag
Zestien juni 2007

Afgelopen zaterdag, 16 juni, was het voor de bezoe‐
kers van het Banjaardstrand wel even wennen. In
plaats van de ervaren rotten, welke normaliter wa‐
ken over de veiligheid van de zwemmers en baders,
was er nu een groep jeugdigen tussen de 10 en 13
jaar welke het "voor het zeggen" hadden.
In het kader van de jeugdstranddag kregen de jon‐
gere leden de gelegenheid om op het strand te
kijken en te ervaren hoe het is om een strandwacht te zijn. De verschillende reddingstechnie‐
ken werden beoefend, zelfs het varen met de snelle reddingsboot, wat iedereen een hele kick
vond.
Rond het middaguur werd er even een korte pauze genomen voor een frietje en frikadel.
Hierna gingen de jonge redders onvermoeibaar door totdat deze gestoord werden door een
hele zware regenbui, waardoor de activiteiten iets
eerder afgelopen waren dan gepland.
Al met al was het een geslaagde dag en de strandwach‐
ters hopen binnen een aantal jaar deze jeugdigen tus‐
sen hun gelederen te sluiten.
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Strandwachtseizoen
Situatie:
Datum:

Assistentie Koopmansdank: zwemmers op de veiligheidslijn.
Zeven juli 2007

Dit jaar maken wij voor het
eerst gebruik van C2000. Dit is
het nieuwe communicatiesys‐
teem van brandweer, politie,
ambulance en andere hulp‐
diensten. Dit is een gesloten
systeem waarover meldingen
en verzoeken tot assistentie
gedaan worden. Vandaag
kwam er een melding binnen
dat er een aantal zwemmers
op de reddingslijn te Wester‐
schouwen zaten en dat deze
mensen daar vanaf gehaald
moesten worden. Het verzoek was dan ook om de KNRM‐reddingsboot Koopmansdank hier‐
op af te sturen. Inmiddels hadden de collega’s van Reddingsbrigade Westerschouwen al actie
ondernomen en de mensen al van de lijn gehaald. De verdere actie werd afgeblazen.
Situatie:
Datum:

Een zwemmer achter de reddingslijn op het Banjaardstrand
Zestien juli 2007

Onze openingstijden zijn van 1100 tot 1900, elke dag gedurende de periode één juli tot en
met het eerste weekeinde van september. Eén van de belangrijkste taken gedurende die
periode is dan ook om altijd een uitkijk paraat te hebben. Iemand die het hele gebied in de
gaten kan houden. Die dan dus ook eventuele problemen kan signaleren. Wij doen dit met
een roulatiesysteem. Na een half uur neemt de volgende de uitkijk over. Dit om te voorko‐
men dat mensen vermoeid raken.
Onze uitkijk zag plotseling een zwemmer in het gebied rechts van de reddingslijn. In dit ge‐
bied is het ten strengste verboden om te gaan zwemmen, dit is duidelijk aangegeven door
een rode vlag. Op die manier proberen we te voorkomen dat mensen gegrepen worden door
de erg sterke stroming die er heerst rond de Oosterscheldekering. Mocht er een zwemmer
hier onder water verdwijnen dan kan dat fatale gevolgen hebben. De 69‐29 (de snelle red‐
dingsboot) werd op deze zwemmer afgestuurd met als opdracht om deze zwemmer ook
daadwerkelijk uit het water te halen. Gelukkig kon de zwemmer op eigen kracht het strand
weer bereiken en was het gevaar voorbij.
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Situatie:
Datum:

Demonstratie
Vijfentwintig juli 2007

Vandaag hebben wij een van onze twee jaarlijkse demonstraties gehouden. Hierbij laten we
aan de mensen op het strand zien wie wij zijn, wat wij doen en hoe we het uitvoeren. Dit
geeft ons de mogelijkheid om nog eens goed te oefenen en ook om de mensen op het strand
zowel te informeren als te vermaken met een spectaculaire show, die alle onderdelen van het
strandwacht zijn liet zien. Het werk op het strand, de boot, een lijnredding en noodvuurwerk.
Dit was een geslaagd evenement, waarbij we veel publiek mochten verwelkomen.
Situatie:
Datum:

Iemand onwel, mogelijk een hersenbloeding of ‐infarct
Dertig juli 2007

Met de nieuwe C2000 communicatieapparatuur melden wij ons altijd in aan het begin van de
dag bij de AC. Dit is de regionale meldkamer die alle meldingen en coördinatie van de hulp‐
diensten regelt. Als wij ons inmelden weet de AC dat wij beschikbaar zijn voor eventuele
calamiteiten. Via de AC kwam vandaag de melding binnen dat er op het strandpaviljoen van
Jos van Halst (de strandbeheerder) iemand onwel geworden was. Het zou mogelijk kunnen
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gaan om een TIA of een CVA. Dit zijn aandoe‐
ningen van de bloedvaten van de hersenen.
Zeker een CVA kan voor een ernstige belem‐
mering van het functioneren van het lichaam
zorgen en is mogelijk zelfs levensbedreigend.
De ambulance was inmiddels onderweg. Aan
ons de opdracht om eerst naar het slachtoffer
toe te gaan, vervolgens het ambulanceperso‐
neel naar het slachtoffer te brengen en ieder‐
een dan weer in de ambulance te krijgen.
Nadat dit gebeurd was, vertrok de ambulance
met zwaailicht en sirene naar het ziekenhuis,
waar de patiënt gecontroleerd werd.
Situatie:
Datum:

Een jongen had zich ingegraven in een kuil
Drie augustus 2007

Een aantal jaar geleden was er tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder helaas iemand omgeko‐
men, doordat een diepe kuil instortte bovenop de jongen. Dit was helaas een ongeluk met
fatale afloop. Vandaag kwam de volgende melding binnen via het strand; een jongetje had
een kuil gegraven en hij kon er niet meer uitkomen. Zoals u waarschijnlijk begrijpt liet dit
natuurlijk alle alarmbellen rinkelen. Meerder mensen van ons gingen ter plaatse, evenals de
69‐29 en de 69‐20 (de auto). De resterende mensen brachten de post en dan vooral de EHBO‐
ruimte op orde. Eenmaal aangekomen bleek dat bij deze jongen het zand inmiddels al tot zijn
lippen stond. Nadat wij hem uitgegraven hadden, hebben we hem ook gecontroleerd en
bleek hij gelukkig geen verwondingen te hebben. Iedereen kon weer terug naar de reddings‐
post. Wij waarschuwen dan ook altijd als we mensen een diepe kuil zien graven dat dit niet
zo’n goed idee is en wij leggen dan ook uit waarom. Gelukkig liep alles deze keer goed af.
Situatie:
Datum:

Iemand die zich verslikt en daarna bijna stikt
Vier augustus 2007

De mensen op de strandpost kregen plots een melding vanaf het strand dat er iemand was
die plotseling niet meer ademde. Dit bleek dicht bij de reddingspost te zijn, ongeveer 50 me‐
ter er vandaan. Het bleek om een 57 jarige man te gaan die zittend in zijn stoel zat, maar niet
meer ademende. Het verhaal was als volgt; deze meneer zat eerst te hoesten en vervolgens
kon hij daarna niet meer ademhalen. Als iemand niet meer ademhaalt, houdt dat in dat ie‐
mand in zijn vitale functies bedreigd wordt en dat er de potentie bestaat tot een hele slechte
uitkomst. Omdat men aangaf dat deze meneer eerst hoestte alvorens hij stopte met ademha‐
len, wijst dit erop dat men zich mogelijk verslikt heeft in een voorwerp. In zo’n situatie begin
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je als eerste met het controleren van de ademweg, is deze nog wel vrij en als dat niet het
geval is kan ik dan deze obstructie verhelpen? De volgende stap is om te controleren of ie‐
mand ook nog wel ademhaalt. Ten derde moet de circulatie gecontroleerd worden. Hiermee
wordt dan bedoeld dat de hulpverlener moet kijken of iemand nog een hartslag heeft. Het
bewustzijn van iemand is ook heel belangrijk, want als iemand niet meer reageert op prikkels
is dit een indicatie van mogelijk hersenletsel en dient professionele hulp direct gewaar‐
schuwd te worden.
In ons geval bleek dat er iets bij deze meneer in het verkeerde keelgat geschoten was en dat
meneer daardoor niet meer kon ademen. Om de luchtweg weer vrij te krijgen heeft de loop‐
patrouille hier de Heimlich‐greep toegepast en na twee maal begon meneer weer zelfstandig
te ademen. Daarna is meneer helemaal onderzocht. Hij bleek weer goed te ademen over
beide longen. Na overleg met een arts is besloten dat als meneer weer klachten mocht krij‐
gen hij contact op zou nemen met het alarmnummer 112 of met de reddingspost.
Situatie:
Datum:

Een rubberbootje, 200 meter uit de kust voor Strandpaviljoen Neptunes
5 augustus 2007

Deze melding kwam binnen via C2000. Strandbezoekers hadden ter hoogte van Strandpavil‐
joen Neptunes, op het eiland Neeltje Jans, een rubberbootje een heel eind uit de kust zien
drijven en dan spraken we toch wel over minstens 200 meter. Het was verder niet bekend of
er mensen in het bootje zaten. Inmiddels was ook de Reddingsbrigade van Westerschouwen
op de hoogte. Zij hebben het bootje uit het water gevist, waarna onze 69‐29 bezig was met
uit te zoeken of er nog mensen achter dit bootje aanzwommen. Dit bleek allemaal niet het
geval te zijn,
waarna het
bootje terugge‐
bracht is naar
de eigenaar.
Nadat dit alle‐
maal gedaan
was, zijn alle
eenheden weer
teruggekeerd
naar de red‐
dingspost.
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Situatie:
Datum:

Een oefening: een fietser met hoofd‐ en beenletsel
Acht augustus 2007

Vandaag was het een erg rustige dag. Dit bood ons de gelegenheid om weer een oefening op
te zetten voor onze mensen. Deze keer was er een fietser gevallen en nadat onze mensen ter
plaatse waren, bleek dat deze jongen vast zat met zijn been in het fietswiel. Verder bleek ook
dat naast beenletsel ook het vermoeden bestond van hoofdletsel. Hetgeen een onwenselijke
situatie is, immers het bewustzijn is ook een van de vitale functies, naast de ademhaling en
de bloedsomloop. Belangrijk bij deze oefening was dan ook dat er aandacht aan deze punten
besteed werd, het waarschuwen van een ambulance en het verzorgen van wonden. Hoe pak
je zulke dingen dan aan. Normaliter fixeer en behandel je iemand op de plaats waar hij of zij
ligt na zo’n val in verband met mogelijk wervelletsel. In dit geval is voor verdere training deze
jongen met een brancard vervoerd naar de reddingspost. Zulke oefeningen houden wij heel
regelmatig. Wij moeten onze vaardigheden wel op peil houden. Ook geeft het je de kans om
nieuwe dingen te leren.Tevens is het ook training voor de strandwachtexamens aan het einde
van het seizoen. Daarom spreken wij deze oefeningen achteraf ook altijd grondig door.
Situatie:
Datum:

Een gewonde jonge Jan van Gent, verstrikt in een plastic lijn
Achtentwintig augustus 2007

Regelmatig houdt de bemanning van de reddingspost een
bootpatrouille voor het Banjaardstand. Deze manier van
patrouilleren is er eentje die erg in het oog springt. Tevens
stelt het ons in staat om heel snel het gehele gebied te be‐
strijken. En om mensen die zich te ver in het water bevinden
te waarschuwen. Een andere taak van ons is om opblaasba‐
re bootjes en luchtbedjes die wegdrijven terug te halen om
te voorkomen dat mensen er achteraan gaan zwemmen en
mogelijkerwijs niet meer terug kunnen keren.
Bij deze patrouille was er wat anders aan de hand. De be‐
manning zag een oranje bolletje in zee drijven. Aangezien
de blauwe vlag ook aangeeft dat de stranden schoon zijn,
was de 69‐29 van plan om deze rommel uit het water te
halen. Alleen bleek het geen plastic te zijn, in dit geval was
het een jonge Jan van Gent die helemaal verstrikt zat in een
kluwen van een oranje plastic touw. Zo’n vogel kan je niet zomaar laten doen. Nadat ons
aalscholvertje eenmaal aan boord getild was is de 69‐29 langzaam terug gevaren naar het
strand om daar met een schaar het touw voorzichtig los te knippen. Omdat de vogel nogal
een uitgeputte indruk maakte hebben we de dierenambulance gewaarschuwd en deze is dan
ook gekomen om deze aalscholver naar vogelopvang de Mikke te brengen.
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Situatie:
Datum:

Een aan de grond gelopen zeilboot
achtentwintig augustus 2007

Ook vandaag kwam er weer een melding binnen via C2000. Nu was er een zeiljachtje ter
hoogte van boei OR5 aan de grond gelopen. Deze boei ligt op de Noordlandbank en dit is een
zandbank die zich net buiten de buitenhaven bevindt bij Neeltje Jans. Deze zandbank ligt ook
vlakbij het Banjaardstrand. Om deze zeilboot weer vlot te trekken werd de KNRM reddings‐
boot Koopmansdank gewaarschuwd. Inmiddels was de bemanning van de 69‐29 ook op het
strand gearriveerd en werd er in de reddingspost besloten om de 69‐29 klaar te maken en
achter de hand te houden voor het geval dat er extra hulp nodig moest zijn. Net toen de 69‐
29 het water op wilde gaan, kregen we het bericht door dat de actie werd afgeblazen. De
zeilboot was inmiddels al op eigen kracht losgekomen en kon zijn reis zonder schade vervol‐
gen. De 69‐29 inmiddels op het water, ging verder op bootpatrouille langs het strand.
Situatie:
Datum:

Twee hoopjes kleding en geen mensen in de buurt
negenentwintig augustus 2007

Na een rustige dag ging de bemanning van de reddingspost rond zeven uur alles opruimen en
schoonmaken om vervolgens naar huis te gaan. De 69‐20 (auto) ging de vlaggen ophalen die
een eind verder op strand stonden. Eenmaal aangekomen op het hoofdstrand vond de autop‐
atrouille twee hoopjes kleding en geen mensen hierbij in de buurt. Niet op het strand en niet
in het water. Dit kan geen goed teken zijn. De meeste mensen laten hun spullen niet zomaar
achter. Men besluit om deze mensen te gaan zoeken. Bij het strandpaviljoen en verder op het
strand is niets te vinden. Inmiddels is er ook een looppatrouille op uitgestuurd en die vindt
twee zwemmers ongeveer 600 meter van de hoopjes kleding vandaan. De 69‐20 gaat even‐
tjes een kijkje nemen en uiteindelijk blijkt dat de kleding bij deze mensen hoort. Uiteindelijk
kan men toch nog op tijd naar huis toe.
Situatie:
Datum :

Een gevonden golden retriever
Een september 2007

Nu komt het dus regelmatig voor dat ouders bij ons komen en vragen of wij willen helpen
zoeken naar hun vermiste zoon of dochter. Andersom komt ook voor, namelijk dat wij een
kindje vinden die zijn of haar vader en moeder kwijt is. Maar dat we een huisdier vinden dat
is niet iets wat dagelijks voorkomt. In dit geval was Bo een golden retriever die afgegeven was
door voorbijgangers. Nu is natuurlijk de vraag waar komt deze hond dan vandaan? Is hij van
mensen op het strand of komt hij uit het vakantiepark. In ieder geval zou het leuk zijn als het
hondje weer bij zijn baasjes terecht zou komen. Na Bo wat laten eten en drinken is er een
looppatrouille uitgestuurd die samen met de hond hopen om de eigenaar te vinden. Uitein‐
delijk na een kleine 20 minuten lopen werd zo de eigenaar teruggevonden.
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Situatie:
Datum:

Een kitesurfer in de problemen
twee september 2007

Tussen Vrouwenpolder en onze reddingspost in is er
een stuk strand dat aangewezen is als kitesurf gebied.
Kitesurfen is een spectaculaire sport waarbij de surfer
door een grote vlieger (kite) voortgetrokken wordt.
Alleen door de grote snelheid die deze surfers kunnen
bereiken kan voor de veiligheid deze sport niet tussen
de andere zwemmers plaats vinden, vandaar dat dit
aparte stuk strand hiervoor aangewezen is. Ook dit
stuk strand houden wij regelmatig in de gaten om zo
kitesurfers met problemen op te sporen. De uitkijk op
de reddingspost zag door de verrekijker inderdaad een kitsurfer die alleen maar een beetje
ronddreef op zijn kite. Onze reddingsboot ging een kijkje nemen en bleek dat de surfer pro‐
blemen had met zijn materiaal. Nadat de surfer met materiaal en al aan boord genomen was,
is deze afgezet op het strand. Dit was trouwens de laatste actie van het seizoen en tevens
onze laatste dag strandwacht lopen voor 2007. Wat ons nu nog resteert, is het afbreken van
de reddingspost, het materieel
onderhouden en de afsluitings‐
barbecue.
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Strandwachtexamens
Situatie:
Datum:

Strandwachtexamens 2007
vijfentwintig augustus 2007

Vandaag was het dan zover, voor velen het
hoogtepunt van het jaar. De strandwachtexa‐
mens waren weer daar. Ditmaal georganiseerd
door de Domburgse Reddingsbrigade. In ons
geval hield dat in dat deze strandwachtexamens
gehouden werden op het hoofdstrand links van
de reddingspost. Dit strand is wat beter bereik‐
baar voor grote groepen mensen en de ploeg die
vandaag de bewaking op zich had kon in alle rust
werken.
Strandwachtexamens zijn niet zomaar examens.
Er moet een stevige portie theorie geleerd worden. Deze theorie behandelt de beginselen
van de strandwacht zelf. Het gaat bijvoorbeeld over de logistiek van een reddingspost, over
de wisselwerking tussen strand en zee, over stroming, golven en wind. Maar ook over de
regels die op het strand en in het water gelden. Zoals de gekleurde vlaggen. Maar ook com‐
municatieprocedures worden behandeld. Verder is ook een belangrijk deel van de theorie
gewijd aan mogelijke situaties die je in de praktijk kan tegenkomen en hoe je deze dan aan‐
pakt.
Verder is er ook een praktijk onderdeel. Hierin wordt de conditie van de kandidaten getest,
alsmede hun vermogen om het geleerde in de praktijk te brengen. Het reddend zwemmen
komt aan bod, alsmede een lijnredding en een tuigjesredding. Verschillende vervoersgrepen
worden getoetst en ook het afzoe‐
ken van een stuk water als er een
drenkeling onder water is, wordt
niet vergeten. Ook het vermogen om
leiding te geven aan dit soort acties
door B‐kandidaten werd getoetst.
Wij waren daarom dan ook zeer
verheugd dat wij bijna al onze deel‐
nemers als geslaagd mochten be‐
schouwen en daardoor liet iedereen
zich de soep en broodjes extra goed
smaken.
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Evenementen
Situatie:
Datum:

Sportshop Domburg Classic 2007
een & twee september 2007

Op het strand Noordduine in Domburg net
achter de golfbaan, wordt er al sinds veer‐
tien jaar een tweedaags evenement gehou‐
den. Namelijk een golfsurfwedstrijd, deze
wordt georganiseerd door Sportshop Dom‐
burg, en trekt ook een hele hoop publiek.
Van surfers afkomstig uit Europa tot aan
deelnemers uit andere werelddelen komen
strijden om de eer en de titel, maar ze ko‐
men voornamelijk voor de sfeer.
De Domburgse Reddingsbrigade verzorgt
altijd de bewaking van dit evenement. Dit
houdt in dat het wedstrijdveld vrij gehouden wordt van niet‐ deelnemers, zwemmers en
bootjes. Tevens is er een EHBO‐post aanwezig en wordt er geholpen met het opbouwen,
afbreken en de logistiek van dit evenement. Maar de belangrijkste taak is nog altijd het waar‐
borgen van de veiligheid van de surfers in het water. Het animo van onze kant is dan ook
altijd groot om hier een dienst te mogen draaien. We kunnen dan ook terugkijken op een
geslaagd evenement waarbij er veel deelnemers waren en waarbij de golven (zeker een ver‐
eiste bij een golfsurfwed‐
strijd) van uitstekende kwa‐
liteit waren.
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Situatie:
Datum:

Eerste Nieuwjaarsduik in Domburg
Een januari 2008

Tradities rond de feestdagen worden als sinds jaar en dag in ere gehouden. Zo ook de Nieuw‐
jaarsduik. Dit fenomeen vindt op allerlei verschillende plaatsen plaats in Nederland. Domburg
staat nu ook in het rijtje van de Nieuwjaarsduiken. Op 1 januari 2008 ging de eerste editie van
start. Drieënveertig bikkels hadden zich aangemeld om twee uur ‘s middags een frisse duik te
nemen op het strand van Noordduine. Sommigen hadden zich zelfs op een ludieke manier
verkleed. Na deze verfrissende duik kon men zich te goed doen aan een broodje worst en een
lekker kopje warme chocolademelk. De deelnemers kregen als beloning ook nog een warme
muts.
De Nieuwjaarsduik is een samenwerkings‐
verband tussen Sportshop Domburg, de
Domburgse Reddingsbrigade, strandpavil‐
joen Noordduine en de surfvereniging
Rocky Point. Alle baten gingen naar de kas
van de DRB.
Gezien de drukte kunnen we volgend jaar
zeer zeker een tweede editie verwachten.

Foto’s Nieuwjaarsduik: Willy Ras en Jolijn
Keerssemeeckers
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Afsluiting seizoen
Situatie:
Datum:

Afsluitingsfeest
Negenentwintig september 2007

‘s Ochtends waren de eerste strandwachters al vroeg op
het strand, dit maal niet om de post te openen maar juist
om deze af te breken en van het strand te halen. In de voor‐
gaande weekenden was al hard gewerkt om de vlonder af
te breken en de materialen te verplaatsen naar de winter‐
stalling. Met behulp van het grove geschut, een shovel en
een trekker werden de posten van het strand gehaald.

Na een dag hard werken, al het materiaal was inmiddels van het strand af en ook alles was
winterklaar gemaakt., was het dan eindelijk tijd voor de laatste barbecue van het seizoen.
Ongeveer twintig mensen van ons waren aanwezig in het strandpaviljoen van standbeheer‐
der van Halst. Jos had voor een uitstekende catering gezorgd en de ploeg viel dan ook van
harte aan. Na het nodige bijgepraat te hebben was tegen middernacht het feest teneinde en
konden we terug kijken op een geslaagd strandwachtseizoen 2007.
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Totalen
Situatie:

Cijfers en getallen

In dit hoofdstuk staan de overzichten van het afgelopen seizoen. In de eerste tabel staan de
voorgaande seizoenen ook vermeld zodat je kunt zien wat het verloop is qua acties en gelo‐
pen uren. Verder staan de vergelijkingen met de voorgaande seizoenen uitgewerkt in tabel‐
len.
2005
2006
2007
Dagen geopend

65

65

65

533:24 uur

534: 25 uur

532:28

Looppatrouilles

241 (138:16 uur)

77 (47:08 uur)

125 (67:41 uur)

Bootpatrouilles

63 (45:54 uur)

74 (61:26uur)

76 (72:44 uur)

Autopatrouilles

63 (42:30 uur)

52 (41:25 uur)

43 (34:14 uur)

Algemeen

77 (76:45 uur)

50 (103:34 uur)

26 (59: 48 uur)

Vermiste kinderen

12 (05:00 uur)

15 (02:40 uur)

2 (01:17)

Gevonden kinderen

4 (00:52 uur)

2 (01:10 uur)

5 (01:07)

Meldingen

9 (05:09 uur)

5 (01:34 uur)

15 (05:55)

130

140

165

Assistentie arts

6

9

6

Ass. KNRM

3

2

2

Ass. Kustwacht

1

1

2

Ass. Ambulance

1

1

2

Ass. Politie

1

1

0

Ass. Anders (o.a.
brandweer)

1

1

3

Aantal uren geopend

EHBO
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Grafiek 1. Aantal dagen geopend
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Grafiek 2. Aantal patrouilles
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Grafiek 3. Aantal vermissingen
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Grafiek 4. EHBO gevallen
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Grafiek 4. Aantal meldingen
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Informatie aanvraag
Ik wil informatie over:
Lid worden van de Domburgse Reddingsbrigade
Strandwacht worden bij de Domburgse Reddingsbrigade
Donateur worden van de Domburgse Reddingsbrigade
Sponsor worden van de Domburgse Reddingsbrigade

Naam
Adres

Telefoon
Email adres

Handtekening

Datum

Stuur het ingevulde formulier aan:
Secretariaat Domburgse Reddingsbrigade p/a
Beatrixstraat 21
4361 EG Westkapelle
E‐mail: bestuur@domburgsereddingsbrigade.nl
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Dankwoord
Namens het bestuur willen wij onze dank uitspreken aan:













Alle vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben om de post draaiend te houden;
Sponsoren en donateurs voor de financiële hulp;
KNRM Noordland Burghsluis waar we regelmatig mee samenwerken en oefenen;
Brandweer Noord‐Beveland voor de goede samenwerking en de opleidingsfacilitei‐
ten;
RAV Zeeland voor de goede samenwerking;
Stichting Strandexploitatie Walcheren voor de samenwerking;
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland voor de samenwerking;
Huisartsen in de regio voor de ondersteuning;
Reddingsbrigades Nederland voor de ondersteuning;
Surfvereniging Rocky Point voor de samenwerking;
Iedereen die we vergeten zijn te noemen.

Als laatste willen wij onze strandwachters en natuurlijk niet te vergeten de strandwacht‐
commissie bedanken voor de tomeloze inzet waardoor de Strandwacht Banjaardstrand
een professionele uitstraling heeft gekregen.
Namens het bestuur,

Cor de Jonge
Voorzitter Domburgse Reddingsbrigade
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Voor het seizoen 2007 bedanken wij:

www.noordbeveland.nl

www.sportshopdomburg.nl

www.banjaardstrand.nl

