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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; 
 Politie Zeeland voor de goede samenwerking; 
 Stichting Strandexploitatie Walcheren voor de samenwerking; 
 Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland voor de samenwerking; 
 Huisartsen in de regio voor de ondersteuning; 
 Reddingsbrigade 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. 
 

Het bestuur van de Domburgse Reddingsbrigade 

DANKWOORD 
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Email adres 

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 

Handtekening  Datum 

Naam 

Adres 

Telefoon 

Stuur het ingevulde formulier aan: 

Secretariaat Domburgse Reddingsbrigade p/a 

Blauwe Reiger 8, 

4356 DD Oostkapelle 

 

INFORMATIE AANVRAAG 
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VOORWOORD 

E en jaar van meevallers, maar ook van tegenslagen. 

Een jaar waarin wij als Domburgse Reddingsbrigade met een professioneel hulpver‐
leningsvoertuig op het strand verschijnen en een door de stichting Familie Klem – La brij ge‐
schonken nieuwe boot. 

Het was ook het jaar waarin onze mensen zich op een professionele wijze lieten bijscholen in 
diverse vaardigheden, zoals het rijden met optische‐ en geluidssignalen, maar ook in het va‐
rend redden en andere specialiteiten. 

De samenwerking met andere hulpverleningsinstanties werd dit jaar weer verbeterd, mede 
door een betere samenwerking met de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. 

Het was het jaar van een zeer betreurenswaardige verdrinking, maar ook van een redding. 

Zo waren er diverse hulpverleningen in en op het water en ook op het strand waren wij op 
het gebied van eerst hulpverlening zeer actief, veelal in samenwerking met ambulanceperso‐
neel etc. 

Door dit alles kwam maar weer eens naar voren hoe goed de inzet en de bekwaamheid is van 
onze mensen. 

Ik ben dan ook blij om eenieder die heeft meegewerkt op het Banjaardstrand een groot com‐
pliment te maken en hen te bedanken voor hun inzet. 

Ook wil ik bij deze de Gemeente Noord‐Beveland, Politie, Gemeenschapelijke Meldkamer 
Zeeland en de Ambulancedienst bedanken voor de goede samenwerking 

 

 

 

C.de Jonge 

Voorzitter  
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Situatie: Overdracht van de Ab Bas ‘DBG‐119’ 
Datum: 25‐04‐2009 
 
Op 25 april 2009 was het dan eindelijk zover, de officiële overdracht van de nieuwe adoptie‐
boot, de Ab Bas. Deze boot danken wij aan een schenking van de Stichting Familie Klem‐La 
Brij uit Doetinchem. Ab Bas is de in 2007 overleden oud voorzitter van Reddingsbrigade Ne‐
derland. Uit eerbetoon heeft Reddingsbrigade Nederland deze boot naar hem vernoemd.  
Voorafgaand aan de doop, die werd uitgevoerd door de weduwe van Dhr. Bas, die samen met 
haar dochter en zoon speciaal naar Zeeland waren afgereisd voor deze feestelijke aangele‐
genheid, werden er toespraken gehouden door diverse bestuurders. Burgemeester Van 
Kooten van de Gemeente Noord‐Beveland benadrukte het belang van de aanwezigheid van 
de Domburgse Reddingsbrigade op het Banjaardstrand, om zo de veiligheid nog beter te kun‐
nen waarborgen. Raymond van Mourik, directeur Reddingsbrigade Nederland, hoopt dat er 
nog meer samenwerking gaat plaatsvinden tussen de reddingsbrigades onderling en dat de 
banden met de gemeentes en vei‐
ligheidsregio’s intensiever worden. De Wet‐
houders Melse (Gemeente Veere) en Verseput 
(Gemeente Schouwen‐Duiveland) wezen erop 
dat Zeeland niet alleen de mooiste en schoon‐
ste stranden moet houden, maar ook de veilig‐
ste. Tevens onderstreepten zij beiden het be‐
lang van een goede samenwerking tussen de 
diverse Zeeuwse kustgemeenten. 
 
Na de doop werd de taart aangesneden. Hier‐
op stond de afbeelding van de ‘Ab Bas’. De taart werd aangesneden door Raymond van Mou‐
rik en mevrouw Bas. Hierna volgde de tewaterlating. Enkele genodigden, waaronder Me‐

vrouw Bas en wethouder Melse mochten na 
het aantrekken van een overlevingspak een 
rondje varen op de spiksplinternieuwe boot, 
met als roepnummer DBG‐119. 
 
Dankzij deze gulle donatie van de Stichting 
Familie Klem‐La Brij is het mogelijk deze boot 
de komende tien jaar in te zetten tijdens de 
strandbewaking op het Banjaardstrand en 
evenementen, waarbij de Domburgse Red‐
dingsbrigade is betrokken. 
 

MATERIAAL 
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Mld   = aantal meldingen 
KNRM  = assistentie KNRM 
KW   = assistentie Kustwacht 
Pol   = assistentie politie 
Anders  = assistentie overige (brandweer, etc) 

[ADVERTENTIE] 



 28   

Jaarverslag 2009 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Verm gvdn

Grafiek 3. Aanta l  vermiss ingen

2005

2006

2007

2008

2009

0

50

100

150

200

EHBO Arts Amb

Grafiek 4. EHBO geva l len

2005

2006

2007

2008

2009

Verm   = vermist 
Gvdn   = gevonden 

EHBO  = aantal EHBO gevallen 
Arts   =  doorverwijzingen arts 
Amb   = assistentie ambulance 

 5  

Jaarverslag 2009 

Situatie: Strandvoertuig ‘DBG‐110’ 
Datum: 12‐05‐2009 
 
Op 12 mei 2009 is de brigade overgegaan tot de aanschaf van een eigen voertuig. Het voer‐
tuig is een 4x4 pick‐up die een aantal jaar in dienst is geweest bij het Waterschap Zeeuwse 
Eilanden en is omgebouwd tot een volwaardig hulpverleningsvoertuig met optische‐ en ge‐
luidssignalen. Met deze aanschaf is een lang gekoesterde droom van de brigade tot uiting 
gekomen. In een korte periode is groep vrijwilligers druk bezig geweest om het voertuig inzet 
gereed te krijgen voor het seizoen van 2009. 
Specificaties: 
 Nissan King Cab 
 2.5 TDI 4WD Pick up 
 Bouwjaar 2001 
 RedNed mobilofoon 
 C2000 mobilofoon 
 Lichtbalk met LED verlichting 
 Oranje flitser 
 Werklichten achter 
 Ingebouwde megafoon 
 2 zaklampen 
 EHBO uitrusting 
 Rescue can in houder 
 Bats 
 
In de zomer van 2009 heeft het voertuig zijn diensten bewezen en is meerdere malen via de 
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland gealarmeerd en ingezet. Hiervan heeft zijn er twee 
inzetten geweest waarbij er met ‘blauw‐blauw’ is gereden.  

[ADVERTENTIE] 

 
In en Verkoop van Gebruikte Auto’s 

 
Distributieweg 20 4387 PL Vlissingen  
industrieterrein "Vrijburg” 
 
Tel: 06-21641878 
www.autoservicematthijsse.nl 
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Onze communicatieapparatuur wordt gesponsord door: 

www.dikmans.nl 
 

Dikmans Telecom Service is gespecialiseerd in 
verkoop, verhuur en alle reparatie 

van professionele communicatieapparatuur 

[ADVERTENTIE] 
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TOTALEN 

Situatie:   Cijfers  en grafieken 
 
In dit hoofdstuk staan de overzichten van het afgelopen seizoen. In de tabel staan de voor‐
gaande seizoenen vermeld, zodat je kunt zien wat het verloop is qua acties en gelopen uren. 
Verder staan de vergelijkingen met de voorgaande seizoenen uitgewerkt in grafieken. 

 
  2005  2006  2007  2008  2009 

Dagen geopend  65  65  65  65  65 

Aantal uren 
geopend 

533:24 uur  534: 25 uur  532:28 uur  520:29 uur  545:42 uur 

     

Looppatrouilles 
241 

(138:16 uur) 
77 

 (47:08 uur) 
125 

(67:41 uur) 
92 

(47:56 uur) 
164  

(84:48 uur) 

Bootpatrouilles 
63 

(45:54 uur) 
74  

(61:26 uur) 
76

 (72:44 uur) 
26 

(23:52 uur) 
123  

(131:8 uur) 

Autopatrouilles 
63 

(42:30 uur) 
52  

(41:25 uur) 
43 

(34:14 uur) 
57 

(29:33 uur) 
125  

(90:13 uur) 

Algemeen 
77 

(76:45 uur) 
50  

(103:34 uur) 
26 

(59: 48 uur) 
39 

(25:25) 
39  

(61:48 uur) 

     

Vermiste kinderen 
12 

(05:00 uur) 
15  

(02:40 uur) 
2 

(01:17 uur) 
5 

(01:08 uur) 
15  

(04:41 uur) 

Gevonden kinderen 
4 

(00:52 uur) 
2  

(01:10 uur) 
5 

(01:07 uur) 
6 

(01:37 uur) 
4  

(00:12 uur) 

     

Meldingen 
9 

(05:09 uur) 
5  

(01:34 uur) 
15 

(05:55 uur) 
14 

(29:20 uur) 
32  

(23:45 uur) 

EHBO  130  140  165  116  200 

Assistentie arts  6  9  6  9  13 

Ass. KNRM  3  2  2  2  4 

Ass. Kustwacht  1  1  2  0  4 

Ass. Ambulance  1  1  2  1  4 

Ass. Politie  1  1  0  1  1 

Ass. Anders (o.a. 
brandweer) 

1  1  3  1  8 
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Situatie: Een vrouw is onwel geworden 
Datum: 4‐7‐2009 
 
Om 12:15 uur kwam een strandbezoeker melden dat er een vrouw onwel was geworden bij 
de overgang Damaanzet. Direct werd er met de DBG 110 (de auto) uitgerukt om de vrouw te 
helpen. Ter plaatse bleek dat mevrouw bij bewustzijn was en ook goed aanspreekbaar. Ze 
was bekend met reuma en de oorzaak van de onwelwording was waarschijnlijk de warmte. 
Op het moment dat haar situatie stabiel was, bracht de DBG 110 de vrouw naar Residence de 
Banjaard. Onderweg verslechterde haar toestand , waarop via de C2000 een ambulance werd 

gealarmeerd. Om 12:36 uur was de ambu‐
lance terplaatste. De ambulancemedewer‐
kers hebben een hartfilmpje gemaakt en de 
bloeddruk gemeten. Uiteindelijk was er geen 
vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk, 
omdat de ambulancebroeders haar toestand 
beoordeelden als stabiel. Vervolgens heeft 
de DBG 110 haar alsnog naar Residence de 
Banjaard gebracht. 
 
 
 
 
 

Situatie: Omgeslagen catamaran 
Datum: 5‐7‐2009 
 
Om 14:55 uur kwam er via de mobilofoon een bericht van strandpost Vrouwenpolder 
(SSW131) binnen. Het betrof een omgeslagen catamaran. Omdat de beide reddingsboten (de 
DBG 119 en de DBG 129) al te water waren en daardoor snel ter plaatse konden zijn, is er 
contact opgenomen met Vrouwenpolder met de vraag of assistentie nodig was. Op verzoek 
van Vrouwenpolder zijn beide boten ter plaatse gegaan om de waterscooter van Vrouwen‐
polder te assisteren bij de actie. Een van de opvarenden van de catamaran bleek in het water 
te liggen en werd vermist. Hij werd al snel door de waterscooter gevonden. De DBG 119 en 
de DBG 129 hebben vervolgens geassisteerd bij het overeind trekken van de catamaran. On‐
dertussen is de DBG 110 richting Vrouwenpolder gereden om hand‐ en spandiensten te verle‐
nen. Omstreeks 15:03 uur zijn beide boten teruggekeerd naar de Banjaard en was de actie 
voor de Banjaard, voor wat betreft het watergedeelte, beëindigd. 
 
 

STRANDWACHTSEIZOEN 
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Situatie: Vermiste zwemmer 
Datum: 5‐7‐ 2009 
 
Aan het einde van de middag kwam er een melding binnen van een vermiste zwemmer bij de 
Grote Duinen. Dit is het gedeelte van de dijk in het westen van het bewakingsgebied. De red‐
dingsboot ging zo snel mogelijk (urgentie 1) ter plaatse om de vermiste zwemmer te zoeken. 
Daarnaast is de auto over het strand meegereden om te assisteren. Al snel werd de zwemmer 
door de bemanning van de reddingsboot gevonden en naar de kant gebracht. Het slachtoffer 
had een open botbreuk aan het rechterbeen en werd vervolgens  naar de reddingspost ge‐
bracht. Verdere behandeling was niet nodig omdat het ging om een oefening. 
 
Situatie: Snee in voet 
Datum: 6‐7‐2009 
 
Vlak voor twaalf uur kwam er een mondelinge melding binnen van een meisje dat gevallen 
was over de strekdam vlakbij de redlijn. De auto is vervolgens ter plaatse gegaan om pols‐
hoogte te nemen, omdat de melding onduidelijk was. Bij aankomst werd er geconstateerd 
dat het meisje geen ernstige verwonding had, slechts een kleine snee in haar voet. Deze is 
schoongemaakt en verbonden. Vervolgens keerden de auto en de bemanning terug naar de 
reddingspost. 
 
Situatie: Oefening ROHA kitesurfschool 
Datum: 9‐7‐ 2009 
 
Om 16:05 uur kwam er via de meldkamer een melding dat er ter hoogte van kitesurfschool 
ROHA op de Veerse Gatdam een slachtoffer met een botbreuk gevonden was. Het betrof hier 
opnieuw een oefening, ditmaal in samenwerking met de mensen van de surfschool. De auto 

[ADVERTENTIE] 

www.banjaardstrand.nl 
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DEMONSTRATIES 

 
Situatie: Demonstratie 
Datum: 22‐7 & 5‐8‐2009 
 
Op 22 juli 2009 lieten de strandwachten weer zien wat ze waard waren. Samen met de jetski 
van Vrouwenpolder (SSW 119) en de reddingsboot Koopmansdank van de KNRM (Koninklijke 
Nederlandse Reddings Maatschappij) demonstreerden de strandwachten van de Banjaard 
hun kunnen. Door gesimuleerde reddingen te laten zien kregen de toeschouwers bij de de‐
monstratie een idee van wat het werk van de strandwachten nu eigenlijk inhoud. De toe‐
schouwers op de kant konden genieten van 
een lijnredding, een uit zee geredde kitesur‐
fer, een pick‐up met de jetski en een groep 
zwemmers die door de Koopmansdank aan 
land werden gebracht. Verder kwamen na‐
tuurlijk de vlaggen aanbod om zo de toe‐
schouwers attent te maken op de betekenis 
van de vlaggen. Een rode vlag staat voor een 
zwemverbod, de gele vlag voor gevaarlijk 
zwemmen, de rode vlag met een blauw blok 
erin betekent dat drijfmiddelen verboden zijn 
en de groene vlag voor baden/zwemmen 
toegestaan. Verder zijn er nog bijzondere 
vlaggen, zoals de vlag met het vraagteken die 
gehesen wordt op het moment dat er een 
kind gevonden is en naar de reddingspost is gebracht, de AED vlag die aangeeft dat er een 
Automatische Externe Defibrillator aanwezig is op de reddingspost en de EHBO vlag die aan‐

geeft dat er EHBO verleend word op de red‐
dingspost. Aan het einde werd er door de jetski, 
de DBG 119 en de Koopmansdank nog een 
vaarshowtje weggegeven. Na afloop konden de 
toeschouwers nog een kijkje van dichtbij ne‐
men bij de DBG 119, DBG 110 en de jetski. 
De reddingsdemonstratie van 5 augustus was 
gebaseerd op hetzelfde draaiboek. Natuurlijk 
zijn er altijd wel wat verandering ten opzichte 
van de eerste demonstratie maar het was ook 
een zeer geslaagde demonstratie.  

Er waren veel toeschouwers op de been 

De DBG‐110 zet de haspel voor de lijnredding af 
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Overige evenementen van 2009: 
 
1‐8‐2009  De Schotsman triatlon, Kamperland 
12‐9‐2009  Triatlon Senior Games 2009, Kamperland 
3‐10‐2009  Kustmarathon, Zeeland 
4‐10‐2009  Wandelmarathon, Zeeland  

Onze communicatieapparatuur wordt gesponsord door: 

www.dikmans.nl 
 

Dikmans Telecom Service is gespecialiseerd in 
verkoop, verhuur en alle reparatie 

van professionele communicatieapparatuur 

De DBG‐119 bij de Senior Games 
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is na het horen van de melding ter plaatse gegaan om de strandwachten van Vrouwenpolder 
te assisteren. Eenmaal aangekomen bleek het om twee slachtoffers te gaan. Een vrouw met 
een onderbeen breuk en een man met schaafwonden op de knieën en een kneuzing aan de 
rechter pols. De breuk van de vrouw werd afgedekt en het been werd gefixeerd. Vervolgens 
is de vrouw op een brancard gelegd en in de achterbak van de auto naar de reddingspost van 
Vrouwenpolder vervoerd. Bij de man zijn de schaafwonden op de knieën schoongemaakt en 
afgeplakt. De pols is in een mitella gelegd.  Daarna is de man ook naar de reddingspost van 
Vrouwenpolder gebracht. Op de reddingspost is de oefening geëvalueerd en vervolgens afge‐
sloten, waarna iedereen weer terugkeerde naar hun post. 
 
Situatie: Drenkeling ter hoogte van de hamburgertent op de dijk. 
Datum: 15‐7‐ 2009 
 

Om 13:59 uur kwam er een telefonische melding binnen 
vanaf de hamburgertent op de Veerse Gatdam in bewakings‐
gebied west. Het zou gaan om meerdere drenkelingen. Mo‐
gelijk was de oorzaak een afgedreven drijfmiddel. De boot en 
de beide looppatrouilles waren net terug van hun patrouille. 
De mensen van de looppatrouilles bevonden zich recht voor 
de reddingspost om te assisteren bij het recht houden van 
de boot in de golven, hier had de bootbemanning om ge‐
vraagd. 
 

De auto is onmiddellijk met de hoogste urgentie naar de ongevallocatie gegaan. De eerste 
looppatrouille, die inmiddels op de hoofdpost was, heeft de communicatie op zich genomen. 
Op het zelfde moment dat de auto 
vertrok, werd ook de boot gelan‐
ceerd om de drenkelingen aan 
land te kunnen brengen. Binnen 5 
minuten waren de auto en de 
boot ter plaatse. Vanwege de 
ernst van de melding werd er 
tevens een ambulance gealar‐
meerd. Een bemanningslid van de 
boot was na aankomst op de on‐
gevallocatie direct te water ge‐
gaan om het eerste slachtoffer, 
een Duitse man, uit het water te 
halen. Ondertussen was de jetski 
van Vrouwenpolder op de plaats 
van het ongeval aangekomen om 
te assisteren bij de actie. De man 

Hulpdiensten op het strand aanwezig. Foto gemaakt door KNRM 
station Neeltje Jans.  

Urgenties: 
1 = Dringend / spoed. Maximale, 
veilige snelheid binnen de wette‐
lijke kaders. (Met de auto met 
optische– en geluidssignalen); 
2 = Direct ter plaatse gaan met 
redelijke, veilige snelheid binnen 
de wettelijke kaders; 
3 = Als normale (water)
weggebruiker 
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had water binnen gekregen, was onderkoeld en is vervolgens zo snel mogelijk naar de kant 
gebracht. Hij werd opgevangen door de bemanning van de DBG‐110. Vervolgens is de red‐
dingsboot  teruggegaan om te zoeken naar de tweede drenkeling. Dit bleek een twaalfjarig 
Duits meisje te zijn. Al snel werd ze gevonden in het water en was niet meer bij bewustzijn. 
De reanimatie werd direct gestart, terwijl ze nog aan boord lag van de boot. Vervolgens is een 
tweede ambulance en de traumahelikopter opgeroepen via het C2000 systeem. Al snel waren 
alle hulpdiensten ter plaatse en werd er alles aan gedaan wat er voor de slachtoffers  gedaan 
kon worden. De man is met zuurstof afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft het voorval op 
het nippertje overleefd. Het meisje heeft het helaas niet overleefd. De familie van beide 
slachtoffers zijn opgevangen op de reddingspost. Vervolgens is de familie naar de vader ge‐
gaan die zich inmiddels in het ziekenhuis bevond. Hij kwam er snel weer boven op en mocht 
al snel weer naar huis.  
 
In de dagen na het ongeval is de pers vaak ter woord gestaan door de strandwachtcoördina‐
toren en het bestuur en zijn de betrokken redders goed begeleid in het verwerkingsproces.  
Verschillende hulpverleningsinstanties, reddingsbrigades en gemeentes hebben via mailwis‐
seling met het bestuur  hun medeleven getoond. 
 
Situatie: Afgedreven zwemmers 
Datum: 16‐7‐2009 
 
Rond 15:19 uur was de reddingsboot gestart met een vaarpatrouille. Zij signaleerden zwem‐
mers boven op de redlijn. Direct hebben zij actie ondernomen om de zwemmers van de lijn te 
halen. De twee Duitsers waren door de stroming afgedreven en daardoor op de redlijn be‐

land. Nadat de reddings‐
boot ze van de redlijn afge‐
haald hadden, zijn beide 
zwemmers aan land ge‐
bracht. Hier wachtte de 
auto op hen voor eventue‐
le verdere hulpverlening.  
Gelukkig waren beiden 
zwemmers ongedeerd en 
konden ze verder genieten 
van hun dagje strand. Wel 
hebben we de mensen 
geïnformeerd over het 
gevaar van de sterke stro‐
ming, om zo te voorkomen 
dat ze opnieuw op de red‐
lijn belanden. 
 De DBG‐119 wordt gelanceerd 
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in het Kanaal door Walcheren. De afstanden waar de deelnemers voor in konden schrijven 
waren onder andere 5000 m vrije slag, 2000 m vrije slag en 1000 m vrije slag. De leeftijd van 
de deelnemers varieerde ook erg, er waren wedstrijden voor junioren en ook de senioren 
konden zich uitleven. Het weer was dit jaar vele malen beter dan vorig jaar, er scheen zelfs 
een klein zonnetje. Er waren dan gelukkig ook niet veel uitvallers. Tussen de wedstrijden door 

moest het kanaal nog even open 
voor de scheepsvaart, op dat mo‐
ment gaven de aanwezige red‐
dingsboten nog een demonstratie 
voor het publiek van de zwem‐
wedstrijd. Dit moet er voor de 
toeschouwers aan de kant wel 
spectaculair uit hebben gezien, 
aangezien er 5 reddingsboten 
aanwezig waren. Na afloop is de 
DBG 119 samen met nog drie an‐

dere reddingsboten door de sluis bij Vlissin‐
gen de zee op gegaan. Vervolgens is de DBG 
119 langs de kust teruggevaren naar Neeltje 
Jans. Terwijl er in de haven van Neeltje Jans 
gewacht werd op de DBG 110 met de trailer, 
werden er nog wat oefeningen gedaan. Zo 
was het voor iedereen een geslaagde bewa‐
king geweest. 
 

[ADVERTENTIE] 

www.noordbeveland.nl 

De reddingsboten na de kanaalrace onderweg naar 
de sluizen 
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EVENEMENTEN 

 
Situatie: Duikrecordpoging 
Datum: 23‐5‐2009 
 
In het kader van de Week van de Zee 2009 hadden de Stichting De Noordzee en de Neder‐
landse Onderwatersportbond een wereldrecordpoging voor duikers georganiseerd. Het doel 
was om minimaal 1000 duikers tegelijk onder water te hebben. De Domburgse Reddingsbri‐
gade was samen met Reddingsbrigade Vrouwenpolder belast met de veiligheid van de dui‐
kers. Hiervoor waren we aanwezig met één boot en meerdere strandwachten. 
Helaas voor de organisatie waren er niet meer dan 226 duikers tegelijkertijd onder water en 
werd de wereldrecordpoging niet verbroken. Wel was het een geslaagd evenement waarbij 
wij onze expertise hebben laten zien. 
 
 
Situatie: Sportshop Domburg Classics 2009 
Datum: 5 & 6‐8‐2009 
 
Aan het einde van het strandseizoen is er nog een jaarlijks terugkerende bewaking, namelijk 
de Sportshop Domburg Classics, dit jaar editie 2009. De Classics zijn internationale surfwed‐
strijden waar erg veel deelnemers en bezoekers op af komen. Elk jaar helpen leden van de 
Domburgse Reddingsbrigade mee met dit evenement. Wij zorgen voor de veiligheid van de 
deelnemers, zwemmers en andere strandbezoekers, houden de zwemmers en surfers ge‐
scheiden en zorgen voor de EHBO gedurende dit weekeinde. Tevens verrichten wij waar no‐
dig hand‐ en spandiensten voor de organisatie. De classics zijn dit jaar weer prima verlopen, 
er waren zeer goede golven en het niveau van de wedstrijden lag weer op internationaal 
hoog niveau. Qua hulpverlening was het rustig, er is een aantal personen behandeld nadat ze 
tegen de paalhoofden aangekomen waren en verder zijn er wat kleine EHBO ‐ gevallen zoals 
splinters en schaafwonden behandeld. Doordat de surfers de gevaren van de zee kennen en 
vanwege de discipline die geldt bij dit soort wedstrijden is het meestal rustig qua ernstige 
ongevallen. Maar natuurlijk kan de zee grillig zijn en blijft onze aanwezigheid bij dit en soort‐
gelijke evenementen noodzakelijk. 
 
Situatie: Kanaalrace 
Datum: 6‐9‐2009 
 
Op 6 september was de 38ste kanaalrace georganiseerd door Zwemvereniging de Stormvo‐
gels. Omdat er vorig jaar zo veel assistentie nodig was van zowel onze boot als boten van 
andere brigades, is gevraagd of wij dit jaar weer acte de presence wilden geven in verband 
met mogelijke onderkoeling van de deelnemers. De open water zwemwedstrijd vond plaats 
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Situatie: Een Strandbezoeker met een gebroken pols 
Datum: 20‐7‐2009 
 
Via een strandbezoeker kwam er om 16:04 uur de melding dat tussen het Duinoordpad 
(overgang 8) en Grote Duinen (overgang 9) een vrouw heel veel last had van haar pols. Er 
werd gedacht aan een gebroken pols. De auto is direct in actie gekomen en is ter plaatse 
gegaan. Eenmaal aangekomen bij het slachtoffer, bleek dat de pols inderdaad gebroken zou 
kunnen zijn. Via het strandpaviljoen van Jos van Halst is er een ijszak geregeld om zo de pols 
te koelen. Vervoer naar het ziekenhuis was noodzakelijk maar dit behoefde niet met een 
ambulance. Vervolgens is de vrouw naar haar huisje in het park gebracht, waarna ze met 
eigen vervoer naar het ziekenhuis kon gaan voor een röntgenfoto en verdere behandeling. 
 
Situatie: Bootje richting kering 
Datum: 27‐7‐2009 
 
Rond 13:00 uur werd er door de bemanning van de reddingspost een bootje gesignaleerd dat 
richting de Oosterscheldekering voer. Onmiddellijk is er door hen actie ondernomen door 
eerst contact op te nemen met de Kustwacht. Bij de Oosterscheldekering is het zeer gevaar‐
lijk door verraderlijke en sterke stromingen, zelfs de Reddingsbrigade begeeft zich daar niet 
zomaar zonder eerst te informeren en te melden bij de Kustwacht. 
Inmiddels lag het bootje stil onder de sluisdeur van de Oosterscheldekering. Met toestem‐
ming van de Kustwacht is de reddingsboot ter plaatse gegaan om polshoogte te nemen. Bij 
aankomst bleek er niets aan de hand te zijn. De bemanning van het bootje voerde werkzaam‐
heden uit en had toestemming van Rijkswaterstaat om zo dicht langs de Oosterscheldekering 
te varen. 
 
 
 

[ADVERTENTIE] 

 
In en Verkoop van Gebruikte Auto’s 

 
Distributieweg 20 4387 PL Vlissingen  
industrieterrein "Vrijburg” 
 
Tel: 06-21641878 
www.autoservicematthijsse.nl 
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Situatie: Motorbootje vermist 
Datum: 29‐7‐2009 
 
Om 13:40 uur kwam een vrouw naar de reddingspost met de mededeling dat ze haar vriend 
kwijt was geraakt. Hij was met een klein motorbootje, een zogenaamde Zodiac, de zee op 
gegaan en hij was al meer dan een uur weg. Doordat hij z’n telefoon niet opnam was zijn 
vriendin ongerust geworden en naar ons toe gekomen.  Toen de reddingspost deze melding 
doorgaf aan de reddingsboot, luisterde Post Vrouwenpolder ook mee. Deze meldde dat ze 
het bootje voorbij hadden zien varen en dat het nu stil lag voor Oranjezon. De reddingsboot is 
hier naar toe gevaren om poolshoogte te nemen en bij aankomst bleek dat zij onderweg mo‐
torpech hadden gekregen . De reddingsboot nam het motorbootje op sleep mee terug naar 
het Banjaardstrand. Om ongeveer 14:30 uur was het bootje aan de kant en waren de vriend 
en zijn vriendin weer samen. 
 
Situatie: Kindje drijft spelenderwijs af 
Datum: 29‐7‐2009 
 
Op een dag met aflandige wind is het voor drijfvoorwerpen zeer gevaarlijk op zee. De wind 
kan deze immers meenemen de zee op. Geen zwemmer kan, ondanks zijn geoefendheid, 
tegen deze wind en stroom opzwemmen. Dit weet iedere strandwacht en daarom zijn de 
patrouilles op deze dagen verscherpt. 
Tijdens een routine patrouille van de boot om alle mensen met drijfvoorwerpen te wijzen op 
deze gevaren en gebieden het water te verlaten, treft de bemanning van de boot een kindje 
aan dat op een luchtbedje zit te peddelen richting de kant. In plaats van dat het kindje dichter 
bij de kant komt, drijft het verder af richting zee. De opstapper van de boot stapt uit de boot 
en staat tot borsthoogte in het water. Hij pakt het kindje met het luchtbedje vast en loopt 
terug naar de kant. Aan de kant gekomen komt de vader van het kindje aangelopen. Hij heeft 
het hele voorval gefilmd, omdat hij in de veronderstelling was dat zijn kind veilig aan het spe‐
len was, zonder enig besef in wat voor benarde situatie zijn kind verkeerde. 
 
Situatie: Twee zwemmers te ver weg van de kust 
Datum: 31‐7‐2009 
 
Toen om 13:30 uur de post de melding kreeg van twee verre zwemmers, is de reddingsboot 
onmiddellijk uitgevaren. Strandbezoekers hadden namelijk ver op zee iets zien drijven, maar 
men had niet kunnen inschatten of dit zwemmers waren. De auto is op het strand meegere‐
den en heeft toen ter plaatse met de melders gesproken. Ze hadden twee meisjes, van onge‐
veer 14 à 15 jaar oud zien zwemmen en toen ze opnieuw opkeken, hadden ze de meisjes niet 
meer gezien. De reddingsboot trof ter plaatse alleen een bal aan, deze werd naar de kant 
gebracht en aan de bemanning van de auto afgegeven in de hoop de eigenaren, de twee 
meisjes te vinden. Om 13:43 uur kwamen de meisjes naar de auto toe om hun bal op te ha‐
len. Gelukkig bleek dat er verder niemand achter de bal aangezwommen was. 
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hulpverleners. Daarna was het tijd om even op te warmen, aangezien sommige mensen in de 
pakken het toch wel wat koud gekregen hadden. Terug in de loods was er voor iedereen een 
lekkere kop dampende warme soep. Nadat iedereen weer lekker opgewarmd was, werd be‐
gonnen met het tweede onderdeel van die dag, het aan‐ en afmeren van de boot. Eerst werd 
dit weer theoretisch uitgelegd en vervolgens was het tijd om dit in de praktijk uit te proberen. 
Na lekker geoefend te hebben, keerde men terug richting de loods. Helaas was de benzine‐
tank van de reddingsboot DBG 129 (expres) net niet meer vol genoeg om de laatste honderd 
meter naar de kant te halen. Gelukkig was de reddingsboot DBG 119 in de buurt en kon de 
DBG 129 naar de kant gesleept worden. Zo was het slepen ook weer een keer geoefend. Te‐

rug bij de loods werd alles netjes schoonge‐
maakt en opgeruimd en toen zat de dag er al 
weer op. 

[ADVERTENTIE] 

www.coatingspecials.nl 

Wintertraining of varend redden 
gaat niet alleen om het leren 
varen. Het gaat ook om het leren 
kennen van je grenzen en die van 
je collega. Ook handelen in on‐
voorziene situaties behoort tot de 
competentie van een strand‐
wacht.  
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Situatie: Strandwachtexamens 
Datum: 5‐9‐2009 
 
Dit jaar werd het strandwacht‐examen in Hoek van 
Holland afgenomen. Een drietal leden van onze 
brigade gingen ’s morgens vroeg al op pad. Het 
waren barre omstandigheden voor de kandidaten. 
Afgezien van de enorm gevaarlijke stroming die 
daar ontstaat door de dam bij Hoek van Holland, 
stond er ook nog eens een behoorlijk harde wind. 
Omdat het ’s morgens vanwege de weersomstan‐
digheden onverantwoord was om het water in te 
gaan, besloot de examencommissie om eerst het 
theorie‐gedeelte af te nemen. ’s Middags was het 
weer verbeterd en kon alsnog het praktijkgedeelte 
geëxamineerd worden. Ondanks de moeilijke om‐
standigheden door kou en de sterke stroming, 
mochten na een paar uurtjes in zee dan toch twee 
leden van onze brigade met een welverdiend diploma naar huis.  
 
Rhodée van Zuilen: diploma strandwacht A 
Adriana Melse: diploma strandwacht B 
 
Proficiat! 
 
Situatie: Wintertraining 
Datum: 28‐10‐2009 
 
Omdat het belangrijk is om te blijven trainen, ook in de winter, was op 28 november de eer‐
ste wintertraining. Deze dag werden de aanwezige strandwachters allerlei dingen geleerd 
over onderkoeling, houdingen om zich warm te houden en ze leerden hoe ze moesten aan en 
af meren. 
 
 ’s Ochtends vroeg om 9.00 uur werd er verzameld bij de loods bij de Schotsman. Allereerst 
kregen de redders een les over onderkoeling en over hoe ze zichzelf in het water zolang mo‐
gelijk warm kunnen houden. Vervolgens werd dit in de praktijk uitgevoerd. Iedereen trok een 
overlevingspak aan en toen werden de deelnemers gedropt in het midden van het Veerse 
Meer. Hier namen ze de verschillende houdingen die ze ’s ochtends geleerd hadden aan. Men 
lag in de krokodillenhouding, een houding waarbij een lange sliert in het water gevormd 
wordt. De HELP‐ houding, een variant waarbij de foetushouding aangenomen word en de 
HUDDLE‐houding, waarbij er een soort van grote groepsknuffel wordt gehouden om zo een 
grote groep tegelijkertijd warm te houden en ook nog eens goed zichtbaar te zijn voor andere 
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Situatie: Een vrouw vermist op het water 
Datum: 1‐8‐2009 
 
Verschillende keren per dag zendt de reddingspost diverse patrouilles uit. Dit kunnen autopa‐
trouilles zijn, maar ook boot‐ en looppatrouilles. Dit wordt in de eerste plaats gedaan om 
goed toezicht te kunnen houden op de strandbezoekers en dan vooral de zwemmers. Daar‐
naast gaat er ook een preventieve werking uit van het lopen van patrouilles. Wij zijn zichtbaar 
voor de strandbezoekers en men kan ons om informatie vragen of juist ook geven. Zo gaf een 
strandbezoeker  aan een looppatrouille te kennen dat een uur geleden zijn vrouw was gaan 
zwemmen en nog steeds niet teruggekomen was. Dit was een alarmerend feit en dat blijkt 
ook wel uit de reactie van de mensen op de reddingspost. Omdat de vrouw al 60 minuten 
vermist was, is dit reden om te gaan opschalen. Dat wil zeggen dat meerdere hulpverlenings‐
instanties, zoals collega brigades en ook politie e.d. gealarmeerd worden. Ook werd direct de 
reddingsboot en de auto ingezet. 
Inmiddels was op het strand ook al 
duidelijk dat er wat aan de hand 
was. De man maakte zich duidelijk 
zorgen en iedereen merkte dit op. 
Door de toegestroomde drukte kon 
de auto niet meer rijden over het 
strand. Hierdoor waren ze genood‐
zaakt kortstondig gebruik te maken 
van het zwaailicht en sirene waar‐
door de weg werd vrijgemaakt. 
Mede door het horen van de sirene 
kwam de vrouw in kwestie terugge‐
lopen naar haar man met de op‐
merking: “Wat is er aan de hand, is 
er iemand vermist?” Bij deze wa‐
ren ze meteen weer herenigd met 
elkaar. 
 
Situatie: Een vermiste zwembroek 
Datum: 1‐8‐2009 
 
Niet alleen mensen kunnen vermist raken, maar zo ook persoonlijke eigendommen. De boot‐
bemanning werd tijdens een vaarpatrouille aangesproken door een zwemmer. Deze man was 
tijdens het zwemmen zijn zwembroek verloren. Na verloop van tijd wilde de man het water 
uit, maar uit oogpunt van de degelijkheid, vroeg hij of wij hem een handdoek wilden geven. 
Een looppatrouille heeft de man toen discreet een handdoek gebracht, waardoor hij vervol‐
gens als nog het water uit kon. 

De DBG‐110 met zwaailichten aan 
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Situatie: Een man is onwel geworden 
Datum: 4‐8‐2009 
 
Een andere belangrijke taak van de Domburgse Reddingsbrigade is het verlenen van Eerste 
Hulp Bij Ongelukken (EHBO). Elke strandwacht is daartoe opgeleid. Meestal gaat het om het 
behandelen van kleine wondjes of het trekken van splinters. Daarnaast kan er ook iets ernsti‐
gers aan de hand zijn. Botbreuken komen voor, maar ook andere klachten zoals mensen die 
aangeven onwel te zijn. Dit kan van alles betekenen. Daarom is het belangrijk om hier ade‐
quaat op te reageren. Via het Strandpaviljoen van Jos van Halst kwam een melding binnen 
dat er een man op het strand lag en dat hij zich niet goed voelde. Deze man was wel aan‐
spreekbaar, maar erg goed voelde hij zich niet. Gelukkig was er op dat moment een collega, 
die tevens verpleegkundige is, op de strandpost aanwezig. Daarom is de man met de strand‐
auto vervoerd naar de reddingspost en beoordeeld door onze collega. Er moet namelijk altijd 
goed gekeken worden of iemand niet toch ergens pijn heeft of misschien toch ergens een 
zichtbare verwonding heeft.  In dit geval is besloten om de man naar de huisarts te brengen 
voor verder onderzoek, omdat de situatie niet helemaal werd vertrouwd. 
 
Situatie: Overlast door een jetski 
Datum: 18‐8‐2009 
 
Op het strand kunnen er veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Men ligt lekker te zon‐
nen of men begeeft zich op het water, al dan niet met een jetski. In de meeste waterrijke 
gebieden zijn er specifieke gebieden waar motorboten mogen varen. Een jetski valt daar ook 
onder en moet zich aan bepaalde regels houden. Deze regels staan opgesteld in de Algemene 
Politie Verordening (APV) van de gemeente Noord‐Beveland. Hierin staat dat deze vaartuigen 
niet mogen landen en wegvaren vanaf het strand en ze mogen niet dicht onder de kust ko‐
men tussen de zwemmers. Vandaag was er een jetski aan het varen voor het Banjaardstrand. 
Steeds weer begaf deze jetski zich tussen de zwemmers en dat zorgde voor gevaarlijke situa‐
ties. Meerdere keren is de bestuurder gewaarschuwd door de bemanning van de reddings‐
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met de bal. Daarna was er even een korte pauze, waar werd gezorgd voor wat te drinken en 
een koekje. Daarna werd de groep in drieën gesplitst. De eerste groep kreeg uitleg over kno‐
pen, want als strandwacht zijnde moet je natuurlijk allerlei knopen kunnen leggen. Het is 
namelijk wel belangrijk dat de boot niet wegdrijft of dat de vlag blijft hangen. De tweede 
groep kreeg uitleg over de nieuwe boot, de DBG 119. De derde groep kreeg uitleg over de 
auto, de DBG 110, waarbij natuurlijk even de lichtbalk aan mocht en de luidspreker getest 
mocht worden. Hierna was het tijd voor de lunch. Voor iedereen was er lekkere friet met een 
snack beschikbaar gesteld door Jos van Halst. Na deze goede lunch was er nog tijd genoeg 
over om te zwemmen en te varen en werden de droogpakken uitgebreid getest door de deel‐
nemers. Ook stond er nog een rondleiding op de reddingspost op het programma. Aan het 
eind van de middag was de jeugdstrandwachtdag afgelopen. Na nog een foto gemaakt te 
hebben, werden de kinderen door hun ouders weer opgehaald. 
 
 
Situatie: Nachtoefening 
Datum: 26‐8‐2009 
 
Op 26 augustus 2009 werd er na de 
reguliere woensdagavond‐training 
nog een extra training aan vastge‐
plakt. Omdat het voor strandwachten 
belangrijk is om te kunnen navigeren 
om zo ook in het donker de hulpver‐
lening te kunnen uitvoeren, werd er 
een nachtoefening gehouden. Beide 
reddingsboten van de DRB namen 
deel aan deze oefening. Zo kunnen 
dus meer mensen deelnemen en is er 
ook gelijk een veiligheidsnet als er 
iets mis gaat met een van de boten. 
Er werd vertrokken vanaf het Ban‐
jaardstrand en via de sluis op Neeltje 
Jans voer men de Oosterschelde op. In het donker werd met behulp van de boeien en de 
lichten op de kant de weg gezocht naar de Zeelandbrug. Bij de Zeelandbrug aangekomen 
werd er omgekeerd en toen begon het echte werk. Eén voor één moesten de strandwachten 
samen met een ervaren navigator, een van de strandwachten is namelijk stuurman van be‐
roep, navigeren om zo de weg terug te vinden naar de Sluis. Met behulp van een kaart en de 
boeien op het water leerden ze te navigeren. Eenmaal terug bij de sluis gingen beide boten er 
door, vervolgens werd de DBG 119 bij Neeltje Jans uit het water gehaald en voer de DBG 129 
terug naar het strand. Daar werd deze uit het water gehaald. Na het plegen van onderhoud, 
zoals afspoelen van de pakken en schoonmaken van de boten, was de training diep in de 
nacht voorbij en hij was zeker geslaagd. 
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Ook dit seizoen is er weer veel geoefend. Meerdere malen zijn er oefeningen geweest met de 
reddingsboot. Vanwege de aanschaf van het strandvoertuig uitgerust met zwaailicht en sire‐
ne was het verplicht om de cursus ‘Optische‐ en geluidsignalen’ te volgen, aangeboden door 
Reddingsbrigade Nederland. Pas na deze cursus konden de chauffeurs geautoriseerd worden 
om met spoed te mogen rijden. Verder zijn er oefenmomenten ingelast om nieuwe chauf‐
feurs te leren rijden met boot en trailer en om het rijden op het strand onder de knie te krij‐
gen. 
 
Wil je een beeld krijgen van de opleiding van de strandwachters kom dan op de woensdag‐
avond tijdens het hoofdseizoen kijken op het Banjaardstrand. Bel wel even van te voren met 
de reddingspost om te vragen of de training doorgaat. 
 
 
Situatie: Jeugdstrandwachtdag 
Datum: 11‐7‐2009 
 
Op 11 juli 2009 was het weer zo ver, de jeugdstrandwachtdag. De jonge leden die normaal 
gesproken tijdens het winterseizoen in het zwembad trainen, waren uitgenodigd om een 
dagje te komen kijken op de reddingspost. Hier waren allerlei activiteiten georganiseerd en 
de dienstdoende strandwachten stonden paraat om naast de bewakingen bij deze activitei‐
ten te assisteren. In totaal waren er 14 kinderen die meegedaan hebben aan de jeugdstrand‐
wachtdag. 

 
Om 11:00 uur werd er ge‐
start met een welkomst‐
woordje door de strand‐
wachtcoördinator. Vervol‐
gens kregen de kinderen een 
theorieles over strandwacht 
lopen en de gevaren op en 
om het strand. Daarna was 
het tijd voor wat actieve 
activiteiten zoals beachflags, 
dit is een soort stoelendans 
voor op het strand, en pion‐
nen‐voetbal waarbij het doel 
is om de pion van een mede‐
speler omver te schoppen 
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boot. Toen de bestuurder steeds opnieuw ons verzoek negeerde om niet tussen de zwem‐
mers te gaan varen, is uiteindelijk de BOA, een buitengewoon opsporingsambtenaar, gewaar‐
schuwd en is de bestuurder bekeurd. 
 
Situatie: Een auto zit vast op het strand 
Datum: 18‐8‐2009 
 
Tegen het einde van de dag kwam er een melding binnen dat er een auto bij de overgang vast 
stond in het zand. Rijden op het strand is heel anders dan rijden op een vlakke weg. Door het 
zachte, mulle zand zakken de wielen weg en loopt de auto vast. Ook is niet iedere auto ge‐
schikt om op het strand te kunnen rijden. Auto’s die op het strand kunnen rijden, beschikken 
over een vierwielaandrijving en een speciale versnellingsbak. De auto was wel geschikt om 
over het strand te rijden maar had de verkeerde bandenspanning, banden en geen ervaring 
met het rijden op het strand. Hierdoor moest de auto losgetrokken worden uit het zand. In 
samenwerking met de brandweer is de auto  losgetrokken, zodat deze zijn (verharde) weg 
kon vervolgen. 
 
Situatie: Een zwemmer achter de redlijn 
Datum: 22‐8‐2009 
 
Het Banjaardstrand ligt net naast de Oosterscheldekering. Vanwege de getijdenstromen in en 
uit de Oosterschelde, is de stroming voor ons strand erg sterk. Om te voorkomen dat mensen 
te dicht bij de Oosterscheldekering gaan zwemmen, staan er borden en een rode vlag die 
aangeven dat het gevaarlijk zwemmen is door de stroming en dat er een zwemverbod geldt 
en er wordt extra gepatrouilleerd in dit gebied. Als laatste redmiddel voor schepen en zwem‐
mers die in problemen komen voor de Oosterscheldekering is er een redlijn geplaatst. Deze 
lijn wordt aangehouden als markering voor het verboden te zwemmen gebied. Helaas kun‐
nen wij niet helemaal voorkomen dat mensen tussen de redlijn en de Oosterscheldekering te 
water gaan. Zo ook deze meneer die gewoon even wilde gaan zwemmen, terwijl hij zich volle‐
dig bewust was van de gevaren in dat betreffende gebied en wuifde deze weg. Hij is er door 
een looppatrouille op aangesproken en geïnformeerd over de risico’s en de regelgeving. 
 
Situatie: Een groep zwemmers bevindt zich achter de redlijn 
Datum: 18‐8‐2009 
 
Onze reddingspost staat toch nog een eindje van de redlijn af, omdat ook nog een gedeelte 
van het strand richting Vrouwenpolder tot het bewakingsgebied behoort. Daardoor kost het 
een paar minuten om in het gebied achter de redlijn te komen. Nu was er een grote groep 
mensen te water gegaan in dat gebied, zich niet bewust van alle borden, vlaggen en van de 
risico’s. Door de oplettendheid van de strandwachten en met behulp van de megafoon die op 
de strandauto zit, konden deze mensen toch snel bereikt worden en worden teruggehaald 
naar het strand. 
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Situatie: Een zeilboot met roerproblemen 
Datum: 26‐8‐2009 
 
Door de reddingsboot werd een zeilboot waargenomen die moeite had om op koers te blij‐
ven. De naam van de zeilboot was: Snoopy en had 4 persoon aan boord. Een van de opvaren‐
de stond met de helmstok boven haar hoofd te zwaaien naar de reddingsboot, dit gaf aan dat 
er duidelijk een probleem was. Dit alles gebeurde ter hoogte van de boeien R9 en R12. Beide 
boeien liggen in de aanlooproute naar de buitenhaven bij Neeltje Jans. Omdat de reddings‐
boot bezig was met een oefening en twee ervaren en twee trainees aan boord had is er voor 
gekozen om een opstapper over te zetten op de zeilboot en daarna de bemanning te wisselen 
voor een volledig ervaren bemanning. Nadat de reddingsboot de bemanning gewisseld had 
zijn ze weer langszij gegaan bij de zeilboot en hebben de sleeplijn overgezet en aangekop‐
peld. Nadat de boot op sleep was is er koers gezet naar de buitenhaven bij Neeltje Jans. On‐
dertussen had de bootbemanning gevraagd om de ‘grote broer’, de Koopmansdank, te alar‐
meren om de sleep over te nemen. Op het moment dat de reddingsboot met sleep in de aan‐
loop van de buitenhaven waren kwam de Koopmansdank naar buiten en nam de sleep over. 
De reddingsboot is in de buurt gebleven om te assisteren bij het aanleggen en om ruimte om 
de sleep te houden. 
 

Situatie: Een kitesurfer is vermist ergens 
tussen Vrouwenpolder en het Banjaard‐
strand. 
Datum: 4‐9‐2009 
 
Dit was het eerste jaar dat de DRB over een 
eigen auto beschikte. Deze heeft het roep‐
nummer DBG‐110 gekregen. Onze nieuwe 
strandauto is uit eigen middelen aangeschaft 
en aangepast tot een hulpverleningsvoertuig. 
Ook zijn er blauwe zwaailichten en een sirene 
geïnstalleerd. Sommige strandwachten zijn na 
het volgen van een verplichte cursus geautori‐

seerd om na toestemming van de meldkamer met zwaailicht en sirene te mogen rijden. Over‐
dag is de auto aanwezig in het bewakingsgebied. ‘s Avonds is het zo dat de auto strategisch 
geparkeerd staat om eventueel nog ingezet te worden voor nachtelijke acties. Aan het eind 
van de avond kwam via het alarmeringssysteem P2000 (‘de pieper’)de melding binnen dat al 
enige tijd een kitesurfer vermist was ergens tussen Vrouwenpolder en de Oosterscheldeke‐
ring. De reddingsboot Koopmansdank was gealarmeerd en begonnen met zoeken. Zij hadden 
verzocht om een walploeg, in dit geval de DBG‐110 om het strand af te zoeken naar enig 
spoor van de vermiste kitesurfer. Ook was de DBG‐110 nodig om met de melder contact op te 
nemen om meer details over de locatie van vermissing te weten te komen. Uiteindelijk kwam 
de vermiste kitesurfer aanlopen op post Vrouwenpolder en werd de zoekactie afgeblazen.  
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