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Sponsoren en partners

9292 reist met je mee
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Van het bestuur…
Hierbij sinds jaren weer een clubblad van de Reddingsbrigade! Nadat
onze nieuwsbrief afgelopen jaar steeds verder werd uitgebreid, willen
we graag weer proberen een clubblad uit te brengen.
We hopen jullie door middel van dit blad een beter beeld te geven van
wat we allemaal doen binnen de brigade, zowel binnen het
zwemmend redden als bij de waterhulpverlening. Voor de
mededelingen en urgentere zaken blijven we gebruik maken van de
nieuwsbrieven per e-mail.
In het verleden is de naam “Het Spettertje” gebruikt voor het
clubblad. Misschien heeft
iemand een passender
naam? Of goede ideeën
voor dit blad? We hebben
veel
behoefte
aan
versterking én input!
Met vriendelijke groet,

Bestuur Reddingsbrigade
Rivierenland Tiel
redactie@rbtiel.nl

DEADLINE VOLGENDE CLUBBLAD 6 OKTOBER 2017!!!
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Bestuur:

06-47582000

Conny van Bekkum — voorzitter a.i.

www.rbtiel.nl

Bart Budding — secretaris

Facebook

Nienke Ham — penningmeester

Postadres:

Margaretha van Bijsteren — Bestuurslid Zwemmend Redden

Laan van Wadenoijen 99

Wesley van Brenk — Bestuurslid Waterhulpverlening

4002 GW Tiel
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Jantje Beton
Tekst Martijn Muijen

Met Jantje Beton hebben we geld opgehaald
voor speeltuinen voor kinderen zodat alle
kinderen buiten kunnen spelen. We hebben
meerdere dagen een collecte gelopen met
een
paar
jeugdleden en
een
paar
volwassenen. Ik vond het erg leuk om te
doen en we hebben best veel geld opgehaalt.

€ 676,16
€ 338,08 voor Jantje Beton en
€ 338,08 voor de brigade!
Collecteren jullie volgend jaar ook mee?

NLDoet
Op 11 maart is er zowel binnen als buiten Waptap flink geklust! Er is
echter nog veel te doen. Na de
zomervakantie gaan we verder met verven
en klussen zodat we steeds meer gebruik
kunnen maken van ons clubhuis.
Bedankt voor jullie hulp!
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Sponsorzwemmen
Tekst Conny van Bekkum

Naar aanleiding van de inbraak in ons clubhuis begin dit jaar hebben
we op 17 maart een sponsorzwemavond gehouden. “Laat
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel niet op het droge staan!” was de
slogan
waarmee
we
enthousiast
van
start
gingen.

Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk banen te
zwemmen. De jongste leden van het eerste uur hebben ieder 10
minuten gezwommen. De leden van het 2de uur zelfs 15.
Deze prestatie werd beloond met een mooie oorkonde (gesponsord
door Cardshop.nu) waar het aantal baantjes dat gezwommen was op
stond. Met zijn allen hebben we een bedrag van maar liefst € 1.130
bij elkaar gezwommen. Dit zal ten gunste komen aan nieuwe
werkpakken en het herstellen van de schade aan ons clubhuis
Waptap. De pakken zijn inmiddels besteld en zullen uiteraard
getoond worden als ze binnen zijn.

Iedereen heel erg bedankt voor het zwemmen en
sponsoren!
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ALV
Tekst Bart Budding

Tijdens de jaarlijkse ALV waren inclusief het bestuur een twaalftal
leden aanwezig. Conny van Bekkum heeft als voorzitter a.i. de
vergadering geleid waarin onder andere het jaarverslag over 2016, het
verslag van de kascommissie en het financieel verslag zijn gedeeld
met de aanwezigen. Het jaar is positief afgesloten met een saldo van
maar liefst € 2.022! Deze winst is in bestemmingsreserves vastgezet
om in de toekomst te gebruiken voor huisvesting, jubileum en een
ledenevenement.
De aanwezige leden hebben decharge aan het bestuur verleend voor
het gevoerde beleid en samen met het bestuur een nieuwe
kascommissie vastgesteld. Naast deze belangrijke zaken zijn de
plannen rondom huisvesting toegelicht en uitgebreid besproken waar
tijdens de vergadering is besloten om alleen de hoognodige zaken
aan Waptap te doen, niet te renoveren of een andere ruimte te zoeken
maar te wachten tot de keuze vanuit de NRV is gemaakt wat er met de
brigades in 2018 gaat gebeuren.
Ook de bestuursfuncties zijn besproken echter is er niemand
voorgedragen en heeft het bestuur besloten om met de openstaande
vacatures voor voorzitter en penningmeester door te gaan in de
huidige samenstelling. Conny en Nienke zullen hun taken blijven
uitvoeren tot er andere kandidaten zijn voor invulling van hun
functies.
Zodra het bestuur de notulen heeft goedgekeurd worden de stukken
met de leden gedeeld en het financiële jaarverslag op de site
gepubliceerd.
Mocht u, uw familieleden of andere bekenden interesse hebben in één
van de bestuursfuncties, schroom niet en neem contact met het
bestuur op.
De volgende ALV vindt plaats aan het einde van het kalenderjaar. We
zullen dan de begroting van 2018 vaststellen en eventuele kandidaten
voor het bestuur voorstellen.
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Cursus personeel Beldert Beach
Tekst Conny van Bekkum en Nienke Ham

In de zomer kan je heerlijk
recreëren bij de Beldert Beach.
Net als vorig jaar zijn we
gevraagd de personeelsleden
een herhalingscursus lifeguard
te geven. De 9 nieuwe
personeelsleden hebben we
een uitgebreidere cursus
geven. Tijdens de eerste
(herhalings)les
in
het
zwembad hebben we alle
mogelijke grepen geoefend en een aantal casussen geoefend. Dat was
best pittig!
De nieuwe leden kregen hierna nog 2 dagdelen cursus bij de Beldert
Beach zelf. Het water was nog erg koud, dus iedereen moest een
wetsuit aan. Er kwamen allerlei zaken aan bod die handig zijn op
locatie. Werpen met de reddingsklos, zwemmen met een tuigje.
Waden en zoekmethodes, maar ook de Australische vervoersgreep.
Daarnaast hebben we veel casussen geoefend.
Tot slot moesten ze allemaal de run-swim-run afleggen. Dat bestaat
uit 200 meter rennen, 200 meter zwemmen en weer 200 meter
rennen. Eén van de deelnemers moest hierbij uit het water gehaald
worden en heeft dit onderdeel later alsnog met goed gevolg afgelegd.
Deze mensen zullen deze
zomer
de
toezicht
houdende ogen zijn als
jullie bij de Beldert Beach
gaan
zwemmen.
Wij
wensen
iedereen
een
veilige zomer toe!
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Koningsdag
Tekst Kjell Westra

Dit was mijn eerste bewaking. Ik moest de muntjes
ophalen. Ze moesten 2
muntjes per persoon betalen om te mogen kanovaren. Ik heb zelf ook nog gevaren. Ook Wesley, Corrie,
Boris, Martijn, Anna en Nienke waren van de partij.
Volgend jaar wil ik weer
mee als het mooi weer is!
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Rescue III
Tekst commissie Waterhulpverlening

Voor diegene die haar nog niet tijdens het kamp of Tiel maritiem
hebben gezien met volle trots presenteren we jullie de Rescue III, de
nieuwste aanwinst van onze brigade!
Uiteraard heeft ook
deze
boot
een
stukje onderhoud
nodig en willen we
deze graag wat
extra tools (zoals
marifoon, striping,
zoeklicht
etc)
o p b o u w e n .
Gelukkig
hebben
we al een sponsorbedrag mogen ontvangen van 9292 (reisinformatie
voor het OV), maar om alle wensen in vervulling te laten gaan hebben
we meer financiën nodig.
Zoals jullie weten zijn we inmiddels alweer enige tijd bij de
veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangesloten, daarbij zien we een
toename in het aantal bewakingen. Om dit verder te kunnen
professionaliseren en beter op de Waal uit de voeten te kunnen is er
tot aanschaf van deze boot over gegaan. We hopen natuurlijk ook dat
deze nieuwe boot een boost aan de opleidingen waterhulpverlening
geeft. Dit betekent wel dat we afscheid van onze oude snelle boot
gaan nemen, mocht je hiervoor interesse hebben of iemand kennen
die interesse heeft? Laat dit het bestuur dan even weten!
De eerst volgende activiteit waarbij je boot in actie kan zien is de
humpendag op 27 augustus. Mocht je 14 jaar of ouder zijn dan kan je
natuurlijk ook deelnemen aan de oefeningen waterhulpverlening.
Deze zijn iedere 2 weken op zondag van 9:00 uur tot 13:00 uur en
uiteraard wordt er dan ook van deze boot gebruik gemaakt. Meer
informatie kan je altijd bij de commissie waterhulpverlening krijgen:
Wesley, Bart of Nienke of via waterhulpverlening@rbtiel.nl.
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Vrijwilligersoverleg
Tekst bestuur

Sinds een paar maanden kennen we het vrijwilligersoverleg. Eens per
2-3 maanden vindt er na de zwemles dit overleg in de kantine van het
zwembad plaats. Dit met als doelstelling beter op behoefte van de
vrijwilligers en vereniging te kunnen inspelen.
De volgende data overleggen staan er nu nog op de planning:
22 september van 20:00 uur – 22:00 uur
10 november van 20:00 uur – 22:00 uur
Alle (potentiële) vrijwilligers zijn op die avond welkom en het overleg
duurt maximaal tot 22:00 uur. Er is geen agenda en onder het genot
van een drankje zullen er diverse items waarbij je als vrijwilliger
centraal staat besproken worden. Op 22 september hebben we een
gastspreker van het Rode Kruis noodhulpteam Gelderland-Zuid.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, we horen dit graag!

Open vacatures (onder andere):
Voorzitter

Sponsor commissie

Penningmeester

Onderhoud boten

Bestuurslid Zwemmend Redden

Onderhoud clubhuis

Kampcommissie

Lifeguards bewakingen

Flyer coordinator

Lifeguards alarmploeg

Redactie clubblad

Diverse PR taken

(aspirant) kader

Spreekbeurtkoffer coördinator

Meer informatie via Bart Budding (secretaris@rbtiel.nl)
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Kamp
Tekst Kampcommissie

KLEUR!

Zoals traditioneel zijn we ook dit jaar weer op kamp
geweest in het weekend van 19 t/m 21 mei. Dit
maal zaten we dicht bij huis, in Buren wel te
verstaan. Enkele leden zijn zelfs op de fiets gegaan.
Vrijdagavond waren we met 12 personen. Er zijn 2
groepen gemaakt waarna deze een eigen route
kregen via GPS Hier moesten vragen beantwoord
worden en opdrachten uitgevoerd worden. Na het
h e l e
parcours
gelopen
te hebben
h e e f t
ie d e re en
nog wat gedronken en zijn
de jongste leden tot 16 jaar
lekker het bed ingedoken.
Uiteraard is er nog een
mooi vuur gestookt in de
buitenkachel.
De eerste ochtend was het
al vroeg dag en na een fijn ontbijt en wat spelletjes was het wachten
op de jongere deelnemers. Waarna iedereen groot en klein een eigen
T-shirt heeft gemaakt met team naam voor het schatkist spel. In de
avond was er een heerlijke BBQ en kwam Wesley onze nieuwe
aanwinst
d
e
“Rescue
III” tonen.
Natuurlijk
moesten
we
ons
thema eer
aan doen
waardoor
iedereen
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geschminkt
kon
worden en een
leuk kleurtje in de
haren had.
In de avond is er
een kleurenspel in
het bos gehouden
met
aansluitend
een kampvuur en
de wel verdiende
marshmallows die
ze in hun eigen
s c h a t k i s t
gevonden hadden.
De 2de ochtend is
er
best
wel
wat
uitgeslapen zo moe
was iedereen er moest
opgeruimd worden en
daarna nog even met
zijn allen het bos in om
leuke spelletjes te gaan
doen. Als afsluiter van
dit leuke kamp zijn er
nog eieren gebakken
en knakworstjes gegeten. Waarna de ouders
hun kids weer konden ophalen en ze moe
maar voldaan huiswaarts gekeerd zijn. Wij
vonden het weer een
top
weekend
en
hopen jullie allemaal
volgend jaar weer mee te hebben op KAMP!
Ook komend jaar willen we onze (jeugd)
leden graag weer een kamp aanbieden.
ZONDER NIEUWE KAMPCOMMISSIE GAAT
DIT ECHTER NIET DOOR! Vind je het leuk
om te helpen een locatie te vinden, spelletjes te bedenken en als leiding mee te
gaan? Geef je dan op! kamp@rbtiel.nl of
spreek het bestuur aan.
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Tiel Maritiem
Tekst Nienke Ham

Na een spetterende openingsavond
mocht ik zondag voor het eerst als CP
een evenement draaien. We waren met
een grote groep, zondag Bart, Boris,
Conny, Corrie, Luuk en Martijn en
maandag Anne Maaike, Bart, Boris,
Conny en Martijn en hadden zowel de
vlet als de Rescue 3 mee. In de vlet
mochten de bezoekers met ons
meevaren. Dat werd erg gewaardeerd!
Zondag stond de wind niet zo lekker
waardoor er veel zeilbootjes en kano’s
in de problemen kwamen. Doordat de
motoren van de organisatie allebei
kapot waren moesten wij flink in actie komen. Er werden zelfs een
paar natte pakken gescoord! Aan het einde van de dag had Bart nog
geregeld dat we een stukje mee mochten varen op 1 van de snelle RIB
boten!
Gelukkig draaide de wind wat en deed 1 van de boten van de
organisatie het weer op maandag. Het was flink druk en in de middag
moest de Rescue 3 in actie komen om de snelle RIB naar de haven te
slepen. Die was op de Waal stil komen te liggen.
Al met al een
s u c c e s v o l
weekend en ook
de donatie pot
was
aardig
gevuld! Nu hopen
we natuurlijk dat
e r
w a t
enthousiaste
leden bijkomen.
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Afzwemmen
Tekst commissie Zwemmend Redden

Vorige week zijn al drie van onze
leden geslaagd voor
hun brevet en we
hopen dat vanavond
de andere 29 ook
slagen! Gefeliciteerd
allemaal!
Uitstuif
Net zoals ieder jaar sluiten we het seizoen af met een uitstuif. Dit jaar
is dit vrijdagavond 7 juli.
Iedereen mag iemand meenemen om vrij te zwemmen tijdens zijn
eigen uur, degene moet wel minstens een A-diploma hebben.
Instuif
Ons nieuwe seizoen start op vrijdagavond 1 september aanstaande
met een instuif. Dit jaar doen we het anders dan anders. Jullie mogen
2 uur komen zwemmen (van 17:30 tot 19:30) én we mogen ook in het
recreatiebad zwemmen! Omdat we zoveel ruimte hebben mag ieder
lid maximaal 5 mensen meenemen. Je krijgt hiervoor vrijkaartjes,
mocht je deze gemist hebben
horen we het graag! Kinderen
zonder zwemdiploma zijn ook
welkom onder begeleiding van
een volwassene. Ze mogen niet in
het diepe bad komen en
zwembandjes zijn verplicht.

We hopen jullie allemaal
bij beide “stuiven” te zien!
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HUMPENHOEKJE
Deze bladzijden zijn speciaal voor al onze humpen! De humpen zijn
de jongste redders van onze brigade. Veel plezier!

Houden jullie

zondag 27 augustus vast vrij? Dan is namelijk

onze volgende

HUMPENDAG!
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Interview met de pet
Hoe heet je en hoe oud ben je?

Daan Millenaar, 10 jaar
Hoe lang zit je al bij
de
brigade
en
waarom zit je erop?
2 jaar, omdat ik het
heel leuk vind
Wat is het leukste
dat je bij de brigade
hebt gedaan?
De Humpendag op de
boot
Wat wil
worden?

je

later

Weet ik nog niet
Wat vind je het
moeilijkste bij de
Reddingsbrigade?
De pop opduiken
Wie
mag
de
volgende keer iets
over
zichzelf
vertellen?

Femke
Ledden

van
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Strandvlaggen
Voor als jullie deze zomer naar het strand gaan, dit betekenen de
strandvlaggen. Als echte lifeguards in de dop moeten jullie dit
natuurlijk allemaal weten ;)!
De oranje windzak: U mag baden en zwemmen. Maar het
gebruik van drijvende voorwerpen (rubberbootjes,
luchtbedden, zwembanden) is verboden vanwege het risico
op afdrijven.
De gele vlag: Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen.
Meestal heeft dit te maken met het weer. Drijvende
voorwerpen zijn verboden.
De rode vlag: Het is verboden te baden of te zwemmen.

De rood-gele vlaggen: Het gebied tussen de twee vlaggen is
een bewaakte badzone. Strandwachten houden binnen deze
zone toezicht. Watersport is in deze zone verboden.
De zwart-wit geblokte vlaggen: In de zone tussen de twee
vlaggen mag u aan toegestane watersporten doen.
De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden.

Fijne vakantie allemaal!

Nieuwe leden, welkom!
TEUN VAN HEERINGEN
RICCI BITS
HIDDE PELLEGROM
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Kalender 2017
Datum

Activiteit

Commissie

Bijzonderheden

Vrijdag 30 juni

Diplomazwemmen! ZR

Vrijdag 7 juli

Uitstuif!

ZR

Laatste
“zwemles” voor
zomervakantie

Zaterdag 8 juli

Mud & Water Challenge

WHV

Bewaking

Zondag 9 juli

Lektocht

WHV

Bewaking

Zondag 6 augustus

Ironman Maastricht WHV

Bewaking

Woensdag 16 augustus Jeugdvakantieweken

WHV

Zaterdag 26 augustus

Vrijwilligers BBQ

Bestuur Op uitnodiging

Zondag 27 augustus

HUMPENDAG

Vrijdag 1 september

INSTUIF

Bestuur FEEST!

Vrijdag 8 september

Eerste reguliere
zwemles

ZR

Vrijdag 22 september

Vrijwilligersoverleg

Zondag 1 oktober

Open dag Waterhulpverlening

WHV

Voor iedereen
van 15 jaar en
ouder!

Zaterdag 21 oktober

Zwemmarathon
Oss

ZR

Onder voorbehoud team

Vrijdag 10 november

Vrijwilligersoverleg

Zaterdag 25 november Sinterklaasintocht
Tiel

WHV

Bewaking

Zaterdag 9 december

ZR

Onder voorbehoud team

Zwemmarathon
Wageningen

Promotie

Hou vast vrij!

Gastspreker Rode Kruis
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Adverteneruimte!

Hier kan
uw advertentie
staan!
Neem contact op
met de redactie
redactie@rbtiel.nl om prijzen en
informatie op te
vragen.

Reddingsbrigade
Rivierenland Tiel
Tel: 06-47582000 of 06-30294364
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