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Nieuwsbrief
Van de redactie...
Hallo allemaal!

 Agenda

ALV
24 juni
Diplomazwemmen
1 juli
Uitstuif
8 juli
Bewaking Mud &
Water Challenge
9 en 10 juli
Bewaking Beusichem-Culemborg
10 juli

Het einde van het seizoen nadert, en wat een prachtig seizoen is het
geweest. Boordevol leuke activiteiten en mooie mijlpalen. In deze
nieuwsbrief besteden we aandacht aan alle dingen die we hebben
gedaan en die we binnenkort gaan doen. Ook geven we meer informatie
over waterhulpverlening, de FTS en ons clubhuis Waptap.
Ook dit seizoen zijn er 2 EHBO-ers gecertificeerd. Luuk en Alex van
harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel plezier van de diploma’s.
Mocht je interesse hebben om zelf ook EHBO te volgen, in het najaar
organiseert de EHBO vereniging weer een cursus. Neem contact met ons
op dan geven wij aan hen door dat je belangstelling hebt. Dit geldt ook
voor ouders en andere belangstellenden!
Verder willen we jullie graag van harte
uitnodigen op de ALV van vrijdag 24
juni én alle afzwemmers heel veel
succes wensen bij het afzwemmen op
1 juli!
Veel leesplezier!

VrijwilligersBBQ
20 augustus

Groetjes,
Nienke

Instuif
26 augustus
Mozaïekleggen
6-7-8 september

Meer informatie?
Houd de website en
onze Facebook
pagina in de gaten!

Vacatures bestuur
We zijn per direct op zoek naar kandidaten voor de volgende
bestuursfuncties:

Eerste secretaris
Tweede secretaris
Tweede penningmeester
Voor meer informatie en een functieprofiel van bovenstaande vacatures
kun je contact opnemen met Marten van Bijsteren (06-19342284) of
Nienke Ham (06-47582000) Mocht je een andere functie ambiëren
horen we het uiteraard ook graag!
Redactie: Nienke Ham
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Laan van Westroijen 99, 4002 GW Tiel , pr@rbtiel.nl
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Jantje Beton
In de week van 7 maart tot en met 12
maart hebben we weer de collecte Jantje
beton gelopen.
Ook dit jaar mocht ik weer meelopen samen met nog een aantal andere kinderen
en volwassenen die zich als vrijwilliger
hadden aangemeld.
Met de bus naar de deur en beleefd vragen of ze iets over hebben voor Jantje Beton en ja hoor de meeste mensen hadden
echt wel iets over.
We hebben in totaal € 853,56 opgehaald.
Waarvan de helft voor ons als reddingsbrigade is.
We hebben het weer super leuk gehad en
hopen dat er volgend jaar nog meer mensen mee gaan lopen.
Liefs van Lisanne

NL Doet
Ook dit jaar zijn we
weer hard bezig
geweest met klussen tijdens NLDoet
op 12 maart, we
hebben onder andere beton gestort
in de drempel naar
het terrein, gesnoeid, verrot hout
aan de buitenzijde
vervangen en geverfd en enkele aanpassingen aan de
elektra gedaan. Daarnaast hebben we
een aantal investeringen in de nieuwe
snelle boot gestoken. Wethouder
Driessen kwam ons nog even succes
wensen en schonk alle aanwezigen
een lekker chocolade-ei. Het was een
zeer nuttig weekend!
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Cursus Beldert
Het voorjaar komt er snel weer aan, al zou je
dat zo naar buiten kijkend op dit moment
niet zeggen,..... Het werd dus weer tijd om
onze kennis over te dragen aan de lifeguards
van de Holland Evenementen Groep van Beldert Beach. Sommige lifeguards hadden onze
opleiding al eens gevolgd maar kwamen ook
dit jaar weer netjes op herhaling. Ook waren
er nieuwe toezichthouders bij die onze lessen voor het eerst kwamen volgen.
De eerste les bestond met name uit grepen en vervoeren. Deze les
gaven wij in het zwembad,.... In het begin was het voor de deelnemers best (weer) wat onwennig.... Maar gedurende de lessen werd
iedereen steeds serieuzer! De 2e en 3e les werd gegeven op de Bel-

dert. Met watertemperaturen van 4 à 5 graden hadden wij goed
nieuws en slecht nieuws te melden,.... Het goede nieuws was dat het
water heerlijk was, maar het slechte nieuws was dat het, dankzij het
wetsuite, alleen zeer deed aan de handen en voeten,....
De derde en laatste les sloten wij af met een simulatie van een vermissing van een kind waarbij het slachtoffer was geraakt door iemand die uit een attractie was gesprongen. Waarbij de vader, ik in dit
geval, nogal wat verstoring en stress teweeg bracht! Hierdoor begrepen de lifeguards in spee ineens heel erg goed hoe belangrijk training, kennis en structuur is in hun werk!
Als allerlaatste activiteit voor het uitreiken van hun certificaat werd
de Run Swim Run gehouden waarbij iedereen op zijn of haar fitheid
werd getest. (RSR is
200 meter rennen,
200 meter zwemmen
en 200 rennen) Gelukkig is iedereen geslaagd en kunnen heel
veel mensen ook dit
jaar weer veilig zwemmen en genieten op de
Beldert!
Luuk, Wesley, Conny,
Nienke en Jeroen
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Humpendag
De humpendag was aan het water. We moesten eerst naar Appeltern reizen. Ik
reisde samen met Evi en Bram. Die kende ik nog niet, en ze waren heel aardig.
Ik wist niet van tevoren wat we gingen doen. Het was mooi weer maar soms
regende het wel een beetje. We hebben met de klos gegooid, met de boot gevaren en met de portofoon geoefend. Dat was leuk, het was een leuke dag. Nienke liet de portofoon in het water vallen, maar gelukkig doet hij het nog wel.
Groetjes,
Doutsje

Wonderland
Ook dit jaar waren wij weer van de partij bij de bewaking van muziekfestival Wonderland in Appeltern! Het
was een koude dag en we wisten dat de bewaking lang
zou duren,.... Van 12.00 smiddags (ivm de humpendag)
tot 1.30 snachts! We hebben ons dus maar extra warm
aangekleed en voordat we van huis weggingen kannen
koffie en een thermosfles met warme worstjes meegenomen! Omdat deze bewaking zo lang duurt hebben
we deze opgedeeld in twee diensten waarbij sommige
erg fanatieke leden zich voor beide shifts hadden opgegeven!
Normaal gezien is het altijd erg druk met bootjes die
voor anker gaan of stiekum het terrein op willen
gaan,... Helaas voor ons was dat dit jaar niet het geval,... Er waren eigenlijk helemaal geen bootjes om te bewaken,... Daarmee leek het
dus een wat saaie bewaking te worden,....
Gelukkig kwam er `s middags een speedboot van de Tielse waterpolitie een kijkje nemen,... Na even een praatje te hebben gemaakt over onze nieuwe boot nodigde hij
mij uit een stukje met zijn Boston Whaler te varen (met 250pk)... Dat liet ik me natuurlijk geen tweede keer zeggen!!! Dat was genieten!! Helaas zat voor Martijn en mij
de bewaking er weer op en werden we afgelost door Bart, Conny en Nienke. Luuk en
Wesley maakten de avond samen met hen vol!
We hebben er
weer van genoten
en kijken alweer
uit naar de volgende bewaking!!
Goed blijven
zwemmen en diploma's halen!
Dan kun je straks
ook met ons
mee!!
Grt
Jeroen
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Waterhulpverlening (WHV)
Waarschijnlijk heb je er al wel eens van gehoord de “Waterhulpverlening”
binnen onze reddingsbrigade. Maar wat is de waterhulpverlening en wat
houdt dit nu precies in?
Een stukje geschiedenis…
Tot een paar jaar geleden hadden we alleen het zwemmend
redden en het varend redden.
Op een gegeven moment heeft
Reddingsbrigade Nederland
(waarbij wij aangesloten zijn)
alle opleidingen opnieuw ontwikkeld. Allerlei nieuwe eisen
en diploma’s voor zowel het
zwemmend als varend redden.
Het varend redden kreeg daarbij
gelijk een nieuwe naam namelijk Waterhulpverlening of kortweg WHV.

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar
redactie@rbtiel.nl
Voor de
mogelijkheden

Wat houdt de waterhulpverlening nu precies in?
Het woord zegt het hem eigenlijk al het hulpverlenen op het water en om
iets preciezer te zijn met een boot. Binnen onze brigade hebben we een
tweetal boten:
Een snelle boot, voor snelle inzet en bewakingen.
Een reddingsvlet, onderdeel van de Nationale Reddingsvloot. (zie
onderstaand)
Met deze boten geven we o.a. lessen hoe je drenkeling uit het water haalt
en houden we bewakingen bij verschillende evenementen als de sinterklaasintocht, Tiel maritiem of Wonderland.
De Nationale Reddingsvloot
Zoals al eerder aangegeven is de
reddingsvlet een onderdeel van
de nationale reddingsvloot. Dit
houdt in dat als een gebied onderwater dreigt te lopen, we er
samen met andere reddingsbrigades er naar toe gaan om:

Mensen te evacueren.
(veilig het gebied uit te
krijgen)

Voedsel en water te verspreiden.

Daar waar nodig te assisteren. (dit onder het commando van de
brandweer)
Een mooi filmpje van de nationale reddingsvloot vindt je op de hoofdpagina
van onze website. De financiering van de vloot is ook voor 2017 toegekend
vanuit de kamer.
De Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR)
Vorige jaar is onze reddingsbrigade ook een gelieerd partner van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit betekend dat wij bij situaties op of rondom
het water, denk dan bijvoorbeeld aan een verdrinking of vermissing op/
rondom het water, door de brandweer voor assistentie opgeroepen kunnen
worden. Andersom kan het dan ook zo zijn dat we direct de hulp van de
brandweer bij een bewaking kunnen oproepen. Hiervoor kunnen we dan
C2000 gebruiken. C2000 is niets meer dan een radio waarmee je direct contact met de brandweer, ambulance of politie hebt.
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Commissie Waterhulpverlening
Je begrijpt na het lezen van de tekst dat dit behoorlijk wat werk met zich mee neemt. Om dit
alles in goede banen te leiden hebben we een
commissie waterhulpverlening opgericht. Deze
zorgt er voor dat alles goed verloopt. De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Wesley van Brenk (Coördinator Commissie
Waterhulpverlening)
V.l.n.r: Luuk Giesbers, Jeroen

Luuk Giesbers
de Wit en Wesley van Brenk

Jeroen de Wit

Nienke Ham (linking pin bestuur en de
Commissie WHV)
Mocht je na het lezen dus nog vragen hebben dan kun je bij een van hen
het beste terecht.
Wanneer kun je aan de waterhulpverlening deelnemen?
Lijkt het je nu leuk om aan de waterhulpverlening deel te nemen? Dat is fijn
want we kunnen alle hulp goed gebruiken! We oefenen (bijna) elke twee weken op zondag, kijk op onze website onder het kopje WHV kalender voor de
exacte data. Om deel te mogen nemen aan de waterhulpverlening moet je
minimaal 15 jaar oud zijn en indien je nog jonger dan 18 jaar bent dienen je
ouders of verzorgers hiervoor expliciet toestemming te geven. Immers zijn
de waterhulpverleningslessen niet in het zwembad maar op het open water
zoals bijvoorbeeld de Waal.
Volgend zwemseizoen willen we ook waterhulpverleningslessen aan jeugdleden vanaf 12 jaar gaan geven. Deze zullen dan met name in ons clubgebouw worden gehouden en een enkele keer zal er een les op het water worden gegeven. Meer informatie hierover volgt snel.
Hopelijk dat het jullie iets meer informatie over de waterhulpverlening heeft
gegeven en wie weet tot snel!
Aldus de waterhulpverleningscommissie,
Luuk, Jeroen, Nienke en Wesley (0683446861) waterhulpverlening@rbtiel.nl

Koningsdag
In verband met de weersomstandigheden werd helaas het kanovaren tijdens
Koningsdag afgelast! Om ons toch de
mogelijkheid te geven onszelf te promoten en ons bewakingsgeld te verdienen mochten we de organisatie helpen
door het publiek de weg te wijzen naar
de gewijzigde locatie en de automobilisten te wijzen waar ze konden parkeren. We hopen uiteraard dat we volgend jaar gewoon weer met de kano’s
mogen werken, maar uiteindelijk hadden we toch een heel geslaagde dag!
Bedankt Wesley, Martijn, Corrie en Nienke!

Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS)
De FTS is de belangenbehartiger van alle sportverenigingen in Tiel , zij hebben zich tot doel gesteld overkoepelend te (onder) handelen
over de sportaccommodaties in Tiel met de gemeente, maar
bijvoorbeeld ook Sportplaza. Door op deze wijze te werken
zijn we eerder op de hoogte van ontwikkelingen en worden
we betrokken bij zaken waar wij belang bij hebben. Zoals de
bouw van een nieuw zwembad. Uiteraard blijven de overige
afspraken met Sportplaza gewoon in ons eigen beheer. We
hebben besloten om ons bij de FTS aan te sluiten.
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Kamp
Hallo,
Het weekend van 20 mei t/m 22 mei zijn
we net als ieder jaar op kamp geweest. Dit
jaar was onze kamp locatie Het Vette Nijlpaard in Arnhem. Het thema van dit jaar
was Halloween.
Vrijdagavond vertrok de eerste groep naar
de kamplocatie, daar aangekomen hebben
we met zijn alle wat gegeten en onze bedden opgemaakt. Toen het eenmaal goed
donker was hebben ze een speurtocht in het bos gedaan en natuurlijk hebben we ze goed laten schrikken onderweg.
Op zaterdagmiddag kwamen
de rest van de kampdeelnemers naar ons kampterrein.
In de slaapzaal werden ze verwelkomt door 3 heksen. Nadat alle bedden klaar waren
hebben we een groepsfoto
gemaakt. Nadat de kinderen
de omgeving een beetje hadden verkend hebben ze allerlei spelletjes in het bos gedaan en een eigen vlag gemaakt. ’s Avonds
hebben we met
zijn alle lekker
gebarbecued. ’s
Middags hadden
alle kinderen ook
nog takken verzameld om een
kampvuur van te maken. ’s Avonds hebben ze een schaduwspel gedaan en
ondertussen was het kampvuur aan en hebben ze marshmallows gegeten.
Het was al laat geworden en
dus gingen de kinderen naar
bed.
Zondag hebben met zijn alle
ontbeten en ze hebben het
spel “ren je rot” gedaan in het
bos. De tijd vliegt voorbij als
het leuk is en te snel kwamen
de ouders ook alweer om de
kinderen op te halen.
Wij hebben genoten van het
kamp en wij hopen jullie ook!!!
Groetjes van de kampcommissie
Ik vond het kamp heel leuk.
We hebben marshmallows gegeten en die mochten
we opwarmen in het vuur.
Ook hebben we in het bos gespeeld.
En in de slaaphut geslapen.
Na de speurtocht gelopen te hebben, hebben we
lekker gegeten.
Tijdens de speurtocht hebben we spelletjes gedaan.
Maar de marshmallows waren het lekkerst.
Veel groetjes van Bram en van de andere van de reddingsbrigade.
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Waptap
Afgelopen jaar hebben we ons clubhuis Waptap weer wat intensiever gebruikt. Zoals jullie misschien wel weten is de Waptap een wat ouder gebouw, momenteel zonder verwarming en elektra en is deze een aantal jaar
lang alleen gebruikt voor de opslag van materialen en het stallen van onze
boten in de container. Graag willen we onze activiteiten (buiten het zwemmen) weer zoveel mogelijk vanuit het clubhuis organiseren. Theorielessen
Lifesaver en Lifeguard, (jeugd) activiteiten en voor gewoon een drankje na
het zwemmen. Daarvoor is een gezellige verwarmde, verlichte en fris ruikende omgeving nodig. Bovendien hebben onze materialen baat bij een
goed geventileerde en in de winter verwarmde ruimte.
Momenteel zijn we aan het inventariseren wat er nodig is om dit te bereiken. Uiteraard kunnen we daarbij alle hulp goed gebruiken! Niet alleen voor
het uiteindelijke werk, maar ook voor de expertise, connecties en misschien
zelfs materialen. Mocht je iets voor ons kunnen betekenen, zowel voor de
inventarisatie als de uitvoering horen wij het graag! Hopelijk kunnen we dan
snel alle handen/handjes
uit de mouwen steken zodat we volgend seizoen al
steeds meer in ons clubhuis kunnen vertoeven!
Alvast bedankt namens het
Waptap renovatie team!
Luuk Giesbers en Dinand
van Bijsteren

Snelle boot
Sinds vorig jaar maken we actief deel uit van de RVR (Regionale Voorziening
Reddingsbrigades ). Hiervoor wilden we graag een snelle boot.
De Rib die hiervoor aangeschaft was bleek te veel geleden te hebben in de
container, waardoor er gezocht moest worden naar een oplossing.
In december hebben we de snelle boot gekocht met daarbij een eigen trailer.
Het was een opknapper om de kosten zo laag mogelijk te houden
De hele winter door hebben we elke week wel 1 of 2 avonden aan de snelle
gewerkt.
Van schuren, lassen, plamuren, stikkers plakken, zagen, sleutelen, discussiëren, koffie drinken met een kuukske en dat alles werd gedaan bij onze
voorzitter op het erf.
Net voor Tiel Maritiem was de snelle klaar om een test vaart te maken.
Na wat kinderziektes verholpen te hebben, hebben we nu een betrouwbare
snelle boot waarmee we zeker voor de dag kunnen komen.
Ik wil dan ook iedereen danken voor hun bijdrage.
Marie,
Marten,
Michiel,
Nienke,
Peter,
Wesley,
Jeroen,
Dinand
en Luuk
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Nieuwe leden
Ook in 2016 hebben we
er nieuwe leden bijgekregen. Hierbij willen we
deze hartelijk welkom
heten!
FINN
JESSE
DAAN
DOUTSJE
BORIS
Heel veel plezier bij Reddingsbrigade Rivierenland Tiel!

Vrijwilligers gezocht!

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar
redactie@rbtiel.nl
Voor de
mogelijkheden

Wellicht dat het bij jullie bekend is, maar we kunnen het niet vaak genoeg
benadrukken dat onze vereniging alleen kan bestaan doordat vrijwilligers
zich regelmatig voor de club inzetten. We zoeken dus (juist!) niet alleen
bestuursleden!
Mocht je iemand kennen of mocht je zelf tijd hebben om je voor onze
vereniging in te zetten, laat dit dan ons dan weten! Hiervoor kan je een
mailtje sturen naar Marten:
voorzitter@rbtiel.nl.
We zijn onder andere op zoek naar:
trainers, collectanten, nieuwsbrief
redactieleden,
mozaïekleggers en mensen die willen
helpen met de promotie, ledenwerving, onderhoud en sponsoring, etcetera.
Onze vereniging is er voor en door
de leden en dit lukt ons niet zonder
vrijwilligers!

I like Reddingsbrigade Rivierenland Tiel!
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten die we als reddingsbrigade ondernemen? Dat kan! Volg ons op Facebook! We plaatsen
om de zoveel tijd leuke nieuwtjes, foto’s en berichtjes.
Op Facebook vind je nog veel meer leuke foto’s van alle
activiteiten die aan bod zijn gekomen in de nieuwsbrief!
We zijn te vinden op: www.facebook.com/
ReddingsbrigadeRivierenlandTiel
Daarnaast zijn we natuurlijk ook gewoon te vinden op:
www.RBTiel.nl!
Redactie: Nienke Ham
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Laan van Westroijen 99, 4002 GW Tiel , pr@rbtiel.nl

