1995

2012

40
JAAR
VAN DIXHOORNBRIGADE

Jubileumboek
1993

2009

1972 - 2012

Beste lezer,
U bent vanaf nu de trotse bezitter van het jubileumboek ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van de Van Dixhoornbrigade. In dit boekje proberen we aan de hand
van interviews een beeld te schetsen van de jongens, meisjes, mannen en vrouwen
die vandaag de dag onze club tot één geheel maken: de jeugdleden op de zaterdagochtend en de vrijdagavond, de oudersgroep op de zaterdagochtend, onze kadergroep en het bestuur. Velen van hen hebben de brigade inmiddels omarmd.
En - zo zult u straks ongetwijfeld zelf ook concluderen - zij zullen de brigade
voorlopig ook niet meer los te laten. Gelukkig maar!
In de afgelopen 40 jaar is Nederland veranderd. Waar mogelijk veranderde onze
brigade mee. Helaas is ons ledenaantal in de afgelopen jaren was afgenomen maar
we werken hard om onze vereniging weer te laten groeien. Op dit moment
beschikken we over drie boten, is onze rampenploeg nog altijd 24/7 beschikbaar
en omschrijven onze leden de brigade
nog steeds als een erg leuke en
gezellige vereniging die veel voor hen
betekent en heeft betekend. We zien
de toekomst van onze vereniging dan
ook met vertrouwen tegemoet.
Veel lees- en kijkplezier!
Kees de Jong (l) & Roland de Jong (r)
(De samenstellers van dit boekje)
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“De reddingsbrigade bleef
voor mij toch altijd op de
eerste plaats staan.”

Leo Wolterman
Voorzitter Van Dixhoornbrigade

Hij is het gezicht van de brigade: Leo Wolterman (43). Hij werd zelf lid toen hij 7 jaar
oud was en is al sinds 1992 voorzitter van de club. Leo zelf stond, net zoals we nog
vaker zullen horen in dit boekje, als echte waterrat voor de keuze om lid te worden
van een wedstrijdvereniging of een ander soort zwemclub zoals de reddingsbrigade.
Leo's moeder, die later ook nog een tijdje secretaresse was, stuurde uiteindelijk aan
op de reddingsbrigade.
Leo werd op zijn 13e strandwacht. Strandbewaking viel toen nog niet onder de
Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW), maar onder de reddingsbrigades.
“Mijn tijd op het strand was geweldig. Gast-strandwachten die op de reddingspost
sliepen, werden vrienden. Ik ben eigenlijk altijd blijven hangen. De reddingsbrigade
bezorgde Leo ook de liefde van zijn leven: Wendy. Hij trouwde met haar en heeft nu
zelf twee dochters die - hoe kan het ook anders - natuurlijk zelf ook lid zijn.
Op zijn 15e werd Leo zelf instructeur. Hij werd ook lid van de Technische Commissie
(TC). Vanuit die functie organiseerde hij tal van activiteiten. “Toen ik 18 was, heb ik
bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap (NK) Eerste Hulp Aan Drenkelingen
(EHAD) mede georganiseerd. Dat werd toen in Middelburg gehouden.” Leo is al
jaren erg actief voor de brigade. “Het kost me veel tijd, maar ik vind het nog steeds
heel leuk om naast mijn werk nog andere dingen te doen.”
Leo is niet altijd alleen voor de reddingsbrigade actief geweest. Hij heeft ook
lesgegeven bij Zonneveld. Daar gaf hij onder andere gehandicapten zwemles en was
hij actief bij het rolstoelbasketbal. Verder zat hij in het bestuur van een speeltuin.
“Maar de reddingsbrigade bleef toch altijd op de eerste plaats staan.”
Mooie herinneringen aan de brigade heeft Leo genoeg. Toch staat de inzet bij de
watersnoodramp in Limburg in 1993 op 1. “Ik ben toen samen met Chris Simons en
Peter Kees Verbuys naar het rampgebied gegaan. 's Middags waren we in Kessel en
's avonds hebben we geslapen in Baarlo. Daar hebben we de tweede dag mensen
geholpen. We sliepen in Venlo en de derde dag waren we daar ook actief.”
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“Het geeft een mooi
gevoel iets goeds te doen
voor andere mensen.”

Leo Wolterman
Voorzitter Van Dixhoornbrigade

“Het geeft een mooi gevoel iets goeds te doen voor andere mensen: bewoners
oppikken uit een huis en vervolgens met koffers en al afzetten. We hebben twee
keer bij twee verschillende mensen van de brigade in Venlo geslapen.”
Leo is ook bij de watersnoodramp in 1995 ingezet. “Onze inzet in 1995 was vreemd
want nadat we aankwamen mochten we pas ’s middags gaan varen. Er was een
soort ploegendienst op het water.” Overigens duurde deze inzet voor Leo maar kort.
Hij sloeg overboord nadat de vlet tegen een paaltje voer dat onderwater in de grond
stak. De vlet was lek en Leo lag in de Maas.
Vanuit zijn lidmaatschap bij de TC (die destijds nog één was met de Evenementen
Commissie (EC)) werd Leo uiteindelijk voorzitter van die commissie. In 1992 werd
hij voorzitter van de brigade zelf. Leo is in die periode één jaar geen voorzitter
geweest. “Dat was tijdens het 25-jarig jubileum van de brigade. Chris Simons was
toen voorzitter omdat ik niet tegelijkertijd brigadevoorzitter en voorzitter TC wilde zijn.
Helaas heeft Chris toen een groot deel van het jaar in het ziekenhuis gelegen en
veel veranderde er eigenlijk niet. Toen Kees de Jong aanbood voorzitter TC te
worden, ben ik weer voorzitter van de club geworden.”
Binnen de brigade worden veel beslissingen door commissies zelf genomen.
Leo: “Het bestuur moet altijd weten wat er speelt, maar moet zich tegelijkertijd wel
op de hoofdzaken blijven richten. Ze moet vooral sturing geven aan de commissies.
Dat gaat goed. Ik zelf zit echter ook in de TC en dat is zodoende wel eens lastig.
Je zit dan toch met twee petten op. Commissie- of bestuursleden hoeven niet per se
zelf te zwemmen. Ben van 't Zelfde is bijvoorbeeld al jaren een hele stabiele factor
als penningmeester. Ook het secretariaat is de laatste tijd goed ingevuld.”
In de afgelopen jaren is er binnen de club veel veranderd. “Het (oude) clubhuis was
bijvoorbeeld vroeger nog open op woensdag. Ook is de strandwacht overgedragen
aan de SSW. Verder zijn er ook tal van regionale en landelijke ontwikkelingen
merkbaar ook wij als brigade bij betrokken raken.”
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“Het mag dan anders zijn
dan vroeger, we hebben
de 40 jaar gehaald!”

Leo Wolterman
Voorzitter Van Dixhoornbrigade

“De laatste twee jaar wordt de buitenwacht steeds belangrijker: anderen kunnen
helpen met instructeursopleidingen en trainingen, er zijn ontwikkelingen bij de veiligheidsregio en we moeten ook altijd nog zorgen voor een professionele bootbemanning voor de rampenploeg. De omvang van alle ontwikkelingen maakt je als brigade
kwetsbaar.”
Onlangs is uitgesproken dat er behoefte is aan samenwerking tussen de Zeeuwse
brigades. “Er is nu een rayonbestuur van 5 mensen. Het doel is dat de brigades
intensiever gaan samenwerken. “Het rayon kan daarin een rol spelen. Eigenlijk zou
de Domburgse reddingsbrigade voor de jeugdstranddag een logischer partner zijn
dan Fijnaart (waarmee deze dag de afgelopen jaren is georganiseerd, red.).
De focus ligt daar op het strand. Vlissingen had een sterke focus op wedstrijdzwemmen, maar dat is tegenwoordig wat minder sterk. Een wedstrijdploeg in Middelburg
zou goed zijn voor de kadertraining. Dat kan een echte ploeg zijn van 6 man, maar
individuele deelname is ook mogelijk. We zouden ook in rayonverband kinderen en
trainers kunnen trainen.” Alle ontwikkelingen zorgen ook voor een hoge druk bij het
bestuur en de andere vrijwilligers. “De eisen worden steeds hoger. Het risico bestaat
dat de eisen té hoog worden. Vrijwilligers moeten continu bijblijven en dat geeft het
risico dat ervaren mensen afhaken. Zij moeten immers diploma's continu laten
verlengen en het is voor hen soms erg lastig om alles bij te houden.”
Ook de eerdergenoemde overgang van strandbewaking door de brigades naar
bewaking door de SSW heeft de brigade niet sterker gemaakt. Ook het wisselen van
bad om de week op de vrijdagavond heeft volgens Leo geen positief effect. “Toen we
nog zelf de strandbewaking deden, waren we als brigade completer. Er waren toen
230 leden. Dat zijn er nu fors minder. De brigade zelf is nu niet per se minder, maar
wel anders. Het bindende effect dat strandwacht lopen had, is weg. We hebben nu
een minder grote groep leden in het clubhuis op vrijdagavond. Eigenlijk zouden er
meer oud-leden betrokken moeten worden bij de brigade. Ook zou het fijn zijn als
meer mensen lid blijven. Maar ach, het mag dan anders zijn dan vroeger, we hebben
de 40 jaar gehaald en voorlopig blijven we gewoon bestaan!”
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“Ik vond het lesgeven
zó leuk dat ik ben
blijven hangen.”

Joost Swiers

Beginnend instructeur zaterdagochtend

Onze vereniging werkt al bijna 15 jaar mee aan de
Sportkenningsmakingsactiviteiten (SKA) van de
gemeente Middelburg. Bijna elk jaar levert dat wel
meerdere leden op. Joost Swiers (17) is één van hen.
Hij is inmiddels instructeur op de zaterdagochtend.
Joost werd zo'n 9 jaar geleden door zijn ouders opgegeven om via de SKA een paar
keer mee te zwemmen bij de brigade. Dat vond hij zo leuk dat hij is gebleven.
“De Van Dixhoornbrigade is een leuke, gezellige club. En zwemmen doe ik graag.
Ik vind het bovendien leuk om te leren hoe je mensen in geval van nood kunt helpen.
Het is ook een hechte club die meer doet dan alleen zwemmen. Dat is ook de reden
dat ik lid ben van de reddingsbrigade en niet van bijvoorbeeld een wedstrijdclub.”
Inmiddels geeft Joost samen met Leonieke de Jong les op de zaterdag voor diploma
Junior redder 1. “Ik ben daar terecht gekomen via een maatschappelijke stage die ik
via school moest doen. Ik vond het lesgeven echter zó leuk dat ik ben blijven hangen
en nu dus instructeur ben.”
Elke instructeur die tegenwoordig bij de brigade wordt opgeleid krijgt eerst een theoretische cursus. Joost: “Ik heb daar de basis geleerd van het lesgeven. In de praktijk
heb ik echter de meeste kennis opgedaan. Mark van Ingen was voor mij een goede
begeleider. Ik heb als hulpinstructeur bij hem veel ervaring opgedaan.” Opvallend is
dat één van de leukste herinneringen die Joost heeft aan de brigade er één is waarin
diezelfde Mark voorkomt. Joost heeft immers vroeger zelf ook les gehad van Mark.
“We hebben hem een keer met de hele groep onder water geduwd. Geweldig!”
In de afgelopen jaren hebben diverse leden uit het groepje waarin Joost vroeger zelf
zwom de brigade verlaten. “Dat vind ik op zich wel jammer. Maar ook wel begrijpelijk
vanwege bijvoorbeeld studies buiten de provincie. Ikzelf blijf voorlopig nog gewoon
zwemmen en lesgeven. Naja, misschien ben ik er over een paar jaar even van tussen.
Maar dat is dan voor een stage in het buitenland. Amerika misschien.”
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“Op zo’n moment
kun je voorkomen
dat er wat gebeurt.”

Quintin Bruning

Jeugdlid vrijdagavond, lid junioren rampenploeg

Eén van de actievere jonge leden op de vrijdagavond is Quintin Bruning (14). Hij heeft
inmiddels meegeholpen bij zijn eerste bewaking, heeft vos gespeeld bij de vossenjacht
en overweegt zelfs om mee te doen met de opleiding tot instructeur.
“Ik ben via de Sportkenningsmakingsactiviteiten (SKA) van de gemeente lid geworden.
De groep was leuk en het redden met de klos en het uitvoeren van bevrijdingsgrepen
sprak me aan. Ik ben lid gebleven en vind het nu ook leuk om zelf vrijwilligerswerk te
kunnen doen. Toen ik klein was heb ik zelf ook meegedaan aan de vossenjacht.
Nu ben ik zelf vos geweest. Het is erg leuk dat de rollen nu ook omgedraaid zijn.”
Quintin, links op de foto aan het roer, is ook lid van de minioren rampenploeg. Hij heeft
ook al meegedaan aan een oefening. “We mochten met de boot varen en moesten ook
oefenen hoe we mensen moesten evacueren. Ook moesten we slachtoffers redden.
Het zelf mogen varen met een boot vond ik een unieke kans.” Quintin heeft ook meegeholpen bij de bewaking van de Sinterklaasintocht. “Op zo'n moment kun je voorkomen dat er wat gebeurt. Je doet iets voor je omgeving. Dat geeft een fijn gevoel.”
Alle tot nu toe opgedane ervaringen wil Quintin graag delen met de jongere generatie.
“Ik wil later misschien zelf ook wel instructeur worden. Je kunt dan toch alle leuke
dingen die je zelf meemaakte delen met de kinderen.”
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“De betrokkenheid
en het enthousiasme
zijn nu veel groter.”

Judith Jilesen
Voorzitter CBR

Judith Jilesen (34) is sinds enkele jaren voorzitter van de Commissie Bewakingen en
Rampenbestrijding (CBR) van onze brigade. Judith groeide op in Brabant en werd al
jong in contact gebracht met water. Haar ouders hadden een boot en vonden het
zodoende erg belangrijk dat ze ook een zwemdiploma haalde. Zij zorgden er ook voor
dat Judith lid werd van de Reddingsbrigade Rosmalen. Haar broertjes waren ook een
tijdje lid, maar stopten hier op een gegeven moment weer mee. Judith bleef lid en werd
ook instructeur. Verder zat ze bij deze brigade in de Evenementen Commissie (EC).
Door een relatie belandde ze echter in Zeeland en pakte hier na een jaar haar oude
hobby weer op. Ze koos voor de Middelburgse brigade vanwege de gezelligheid en
het feit dat onze brigade zich niet richt op wedstrijden. De eerste vrijdag in het bad
werd ze goed ontvangen en al snel stond Judith ook weer aan de rand van het bad.
Daarna belandde Judith in de CBR. Ze werd voorzitter en wist vanuit die positie heel
wat positieve zaken door te voeren. “We richten ons nu meer op de jeugd. Zo is er nu
ook een ploeg met minioren en junioren. Deze leden zijn de aankomende rampenploegleden en door hen al op jongere leeftijd bij de rampentaak van de brigade te
betrekken, is er uiteindelijk meer kennis en kunde bij deze ploeg. Ook is de betrokkenheid bij de brigade veel groter en bovendien is het enthousiasme voor deze ploegen
bij de jongeren erg groot.”Judith, die inmiddels veel vrienden heeft binnen de club,
geniet van haar verantwoordelijkheden als voorzitter van de CBR. “Ik vind het bovendien geweldig dat ik de jeugd op kan leiden op het gebied van varend redden.”
Eén van de dingen die in de afgelopen jaren ook is veranderd, is de komst van een
derde reddingsvlet. “Door de komst van deze vlet kunnen we meer en grootschaliger
oefenen. Omdat het gaat om een regionale boot kunnen we bovendien ook zorgen
voor een betere samenwerking met collega-brigades. En dat is belangrijk want landelijk
zijn er de laatste jaren ook veel samenwerkingen ontstaan met veiligheidsregio's.
Wijzelf hebben de banden met de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen/Middelburg
aangehaald. Binnenkort gaan we zelfs samen oefeningen organiseren.”
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“Dat hebben we toch
maar even mooi gedaan
met z’n allen!”

Judith Jilesen
Voorzitter CBR

Vanuit haar taak als voorzitter-CBR was Judith ook nauw betrokken bij de landelijke
televisie-intocht van Sinterklaas in Middelburg in 2006. Dat was haar leukste ervaring
binnen de brigade tot nu toe. “Na heel veel regelen en plannen vooraf denk je na
afloop: dat hebben we toch maar even mooi gedaan met z'n allen!”
Een andere herinnering waar Judith graag aan terugdenkt is haar deelname aan één
van onze vossenjachten. “Ik stond toen in mijn badjas op de Markt. Kwamen er opeens
allemaal mensen vragen of ze iets voor me konden doen!” Judith kijkt verder graag
terug naar de laatste landelijke rampenoefening. “Het zicht op maar liefst 22 (!)
reddingsvletten bij elkaar, dat geeft toch een warm gevoel van binnen.”
En Judiths wens voor de toekomst van de brigade? “Ik zou graag mijn plezier binnen
de brigade delen met nóg meer leden.”
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“Het lesgeven gaat
verder dan alleen het
aanleren van slagen.”

Marlous de Waard
Instructeur vrijdagavond - Lid TC

Marlous de Waard (25) is één van onze leden die al
langere tijd lesgeeft. Ze werd ooit zelf lid toen ze 6
jaar was. “Dat kwam door kennissen van mijn
ouders. Zij waren lid en zo belandde ik zelf ook bij
de club. Ik ben blijven hangen omdat ik de Van
Dixhoornbrigade een gezellige vereniging vind die
bovendien ook nog eens leuke activiteiten organiseert.”
Toen Marlous 13 jaar was, begon ze met lesgeven. Ze heeft sindsdien allerlei groepen
lesgegeven. Ze werd hulp-hulpinstructeur, hulpinstructeur en uiteindelijk zelfstandig
instructeur. “Ik vind het leuk om kinderen iets te leren. Zeker als het gaat om iets dat
gerelateerd is aan sport. Ik vind het leuke van zwemmend redden dat het lesgeven
verder gaat dan het aanleren van zwemslagen. Het omvat ook reddingen waarbij je
de kinderen inzicht leert te verkrijgen in verschillende situaties. Het gaat niet alleen
om het bewegen, het gaat ook om de ontwikkeling van kinderen.”
In de afgelopen jaren zijn nieuwe eisen ontwikkeld voor zowel de lage als de hoge
diploma's van Reddingsbrigade Nederland. Marlous: “Ik vind zelf niet alle nieuwe
eisen positief, al zijn ze wel begrijpelijk. Zo moet er nu gezwommen worden met
een regenjas en schoenen aan. Ik hoop dat mijn leerlingen deze bij een echte
redding uitdoen. Het is immers toch een onnodige last die je meeneemt.
Anderzijds is het natuurlijk wel goed voor de conditietraining.”
Net als veel andere actieve vrijwilligers binnen de club is ook Marlous lid van de
rampenploeg. Haar mooiste herinnering aan de brigade ligt zodoende bij een
landelijke rampenoefening in Weert. “Daar was ik slachtoffer. Dat was erg leuk.
We waren een heel weekend in touw. Er waren zelfs nachtelijke oefeningen.
En die deden we samen met veel mensen van onze eigen leeftijd: erg gezellig!”
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“Samen met andere
kinderen een film
kijken of op zoek
gaan naar vossen
vind ik erg gezellig.”

Vera van de Putte
Jeugdlid zaterdagochtend

Vera van de Putte (7) is net als veel van onze andere leden niet zomaar uit zichzelf
lid geworden van onze club. Haar oudere broer Sam zwom al bij ons en zodoende
belandde Vera op een zaterdagochtend in het Vrijburgbad...
Vera is een echte waterrat en koos uiteindelijk voor zwemmend redden omdat haar
dit meer aansprak dan bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen. Dat is ook wel logisch, want
klosgooien is één van haar favoriete onderdelen tijdens de les. Tijdens het vrijspelen
mag een sprong van de hoge duikplank voor Vera niet ontbreken.
Vera is niet alleen erg enthousiast over de activiteiten in het zwembad, ze vindt ook
de evenementen van de brigade erg leuk. “Samen met andere kinderen een film
kijken of op zoek gaan naar vossen vind ik erg gezellig.” De filmdag en de vossenjacht staan dus hoog bovenaan haar lijstje...
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“Tot in mijn zeventiger
jaren ben ik actief
geweest op het strand.”

Kees Schoof

Mede-oprichter Van Dixhoornbrigade

Kees Schoof (84) is één van de oprichters van onze brigade. Hij is erelid. Kees heeft
pas laat - hij was 15 jaar - leren zwemmen. Het fenomeen schoolzwemmen bestond
in zijn jeugd namelijk nog niet. Tijdens zwemlessen kwam hij al in contact met de
Rotterdamse reddingsbrigade. Hij werd toen echter nog geen lid en verhuisde naar
Terneuzen. Kees ging veel zwemmen en in die tijd werd de Terneuzense reddingsbrigade opgericht. “Men zwom 's zomers in een open bad en in de wintermaanden
ging men naar Eeklo, in België.”
In 1971 verhuisde hij naar Oost-Souburg. Kees werd lid van Luctor et Emergo, maar
deze club deed niet aan zwemmend redden. Zodoende stapte hij over naar de
Vlissingse Stavermanbrigade. Toen er een initiatief kwam voor het opstarten van een
Middelburgse reddingsbrigade sloot Kees zich hierbij aan. Kees was werkzaam bij
de vakbond en had zodoende veel juridische kennis. “Dat was gemakkelijk bij het
opstellen van statuten en andere zaken.” Toen op 4 maart 1972 de eerste zwemlessen werden gegeven, stonden al meteen zo'n 40 tot 50 kinderen te trappelen
van ongeduld. Kees begon dan ook meteen met lesgeven.
Kees is nog altijd lid van onze brigade. “Uit solidariteit, maar ook omdat ik erelid ben.
Echt actief ben ik zelf niet meer. Tot in mijn zeventiger jaren ben ik actief geweest op
het strand. Na een tijdje ben ik zelf niet meer vaak het water opgegaan. Dat liet ik
over aan de jongere generatie. Ik ben uiteindelijk gestopt op het strand. Tot drie jaar
terug heb ik nog strandwachtexamens afgenomen, maar ook daar is een einde aan
gekomen. Ik heb veel instructeurs opgeleid en omdat er van hen voldoende
examinator wilden worden ben ik zelf gestopt met het afnemen van binnenwaterexamens.”
Sinds de oprichting van de brigade - nu dus 40 jaar geleden - is er veel veranderd.
Niet alle veranderingen vindt Kees positief. “Het is jammer dat het strandwachtlopen
niet meer op vrijwillige basis plaatsvindt vanuit de reddingsbrigades. Strandwacht
lopen is namelijk erg boeiend: het verlenen van eerste hulp, het zoeken naar
kinderen, rubberbootjes terughalen die te ver uit de kust gaan enzovoort.
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“De Boulevard van Zoutelande
was en is een prachtige
natuurlijke tribune.”

Kees Schoof

Mede-oprichter Van Dixhoornbrigade

“Als je aankomt op het strand en het is mooi weer en er staat een oostenwind, dan
weet je dat je veel te doen krijgt. Ik zelf heb veel mooie herinneringen aan het
strandwerk.”
Twee grote reddingsdemonstraties in 1987 (foto boven) en 1992 zijn blijvende
herinneringen geworden. “De Boulevard in Zoutelande was en is een prachtige
natuurlijke tribune. Ze hebben mij nog gevraagd om de organisatie van deze
demonstraties over te nemen toen de oude organisator stopte, maar dat aanbod
heb ik afgeslagen. Ik vond het te veel werk en wilde het natuurlijk wel goed doen.”
Emotionele herinneringen aan zijn strandwachttijd heeft Kees ook. Zo kan hij zich
nog goed voor de geest halen dat hij eens een 17-jarige Duitse surfster uit zee heeft
gered. “Zij had het zeker niet gehaald als wij niet hadden ingegrepen. Ze kon
namelijk helemaal niet surfen!”
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“De reddingsbrigade
is een veelzijdige
vereniging.”

Daniël Buysrogge
Jeugdlid vrijdagavond

In dit jubileumboek hebben we het al twee keer eerder gehoord: “Ik ben lid geworden
via de Sportkenningsmakingsactiviteiten (SKA)”. Dit geldt ook voor Daniël Buysrogge
(15). Hij kwam op 8-jarige leeftijd kijken bij de reddingsbrigade, werd lid en is dat
gebleven. Hij zwemt nu voor het diploma Zwemmend Redder 4. “De reddingsbrigade
is een veelzijdige vereniging. Het is meer dan alleen baantjes zwemmen.
Je leert ook om mensen te redden. Dat is veel leuker om te doen.”
Daniël is net als Quintin van pagina 6 lid van de minioren rampenploeg die onze
brigade sinds enkele jaren heeft. “Ik heb al eens met de vlet gevaren. Ook heb ik
meegeholpen met de beveiliging van de Sinterklaasintocht. Dat vond ik allebei erg
leuk om te doen.”
In de oude brevetstructuur werd er voor de certificaten zilver en goud nog
afgezwommen in het Veerse Meer. Dit 'uitstapje' kan Daniël zich nog goed voor
de geest halen: “Het was erg koud, maar wel erg leuk!”
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“Het redden met een
reddingsklos vind ik
erg leuk.”

Rozemarijn Zoeteweij
Jeugdlid zaterdagochtend

Lid worden van de Van Dixhoornbrigade kan vanaf een jaar of zes - zeven. Gelukkig
krijgen we elk jaar op de zaterdagochtend jongens en meisjes van die leeftijden die
staan te trappelen om bij ons te mogen gaan zwemmen. Eén van die meisjes is
Rozemarijn Zoeteweij (6).
Binnen de brigade zien we regelmatig dat hele families betrokken raken. Ook bij
Rozemarijn is dat het geval. Haar vader Marco zwom vroeger zelf, was een tijdje uit
beeld en is sinds vorig jaar coördinator op de zaterdagochtend. Marco’s zonen
Bastiaan en Florian zwemmen inmiddels al enkele jaren bij de club. Zodoende zat
deze jongedame regelmatig langs het bad om te kijken naar de prestaties van haar
twee broers. Ze raakte zo enthousiast dat ze nu zelf ook meezwemt.
Rozemarijn is natuurlijk niet voor niets lid van de reddingsbrigade. “Het redden met
een reddingsklos vind ik erg leuk.” En het opduiken van de pop in het diepste deel
van het bad mag dan wel nu nog niet lukken, ze vindt popduiken desondanks nu al
één van de leukste onderdelen tijdens de les. In de nieuwste diploma-eisen van
Reddingsbrigade Nederland wordt ook al op jongere leeftijd met zwemvliezen
gezwommen. Rozemarijn vindt ook dit één van de leukste dingen om te doen.
En één van de leukste herinneringen die ze aan de brigade heeft? “Het bezoek van
Sinterklaas en zijn pieten! En natuurlijk het bijbehorende zakje pepernoten...”
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“Bij het hoogwater in
januari had ik m’n
tas al gepakt hoor!”

Inge Geldof

Instructeur, strandwacht en lid rampenploeg

Het was toentertijd een eenvoudige keuze: voor wedstrijdzwemmen zwom ze niet
hard en mooi genoeg borstcrawl. Zodoende werd het de reddingsbrigade. En daar
heeft ze zeker geen spijt van gekregen. Inge Geldof, nu 21, werd lid op 7-jarige
leeftijd. Ze viel meteen met haar neus in de boter want de eerste keer dat ze kwam
kijken bracht Sinterklaas een bezoek aan het zwembad.
Inge vond het zwemmend redden geweldig en werd zodoende op latere leeftijd ook
zelf actief binnen de vereniging. Op haar 13e werd ze hulpinstructeur. Al na een jaar
had ze haar eigen groep. “Ik vind het erg leuk dat ik mijn kennis over kan dragen aan
de jeugd.” Niet alleen in het bad was Inge enthousiast over het zwemmend redden.
De strandwacht werd namelijk al snel een tweede hobby. “Op mijn eerste dag
hadden we te maken met iemand die zijn knie had verdraaid. Ik zat toen meteen
alleen op de uitkijk omdat alle anderen moesten helpen. Toen had ik direct het idee:
‘Dit wil ik blijven doen'!”
Binnen de brigade belandde Inge in de junioren rampenploeg. Nadat ze zelf had
meegedaan als slachtoffer bij een oefening op het Veerse Meer (foto pagina 16,
Inge ligt op deze foto in de brancard links in beeld) wist ze dat ze later ook zelf bij de
rampenploeg wilde. “Ik maakte toen kennis met het 'echte' reddingswerk. Dat vond ik
erg leuk. Want ja, daar doe je het uiteindelijk toch voor. Inmiddels zit ik in de
Commissie Bewakingen en Rampenbestrijding (CBR) en mag ik zelf zulke oefeningen
verzinnen. Natuurlijk zit ik ook in de rampenploeg. Het idee dat je ingezet kan worden
is een eer op zich. In de afgelopen jaren hebben we hard getraind om professioneel
te kunnen handelen bij een echte inzet. Die zijn er natuurlijk niet veel, maar bij het
hoogwater in januari had ik m'n tas al ingepakt hoor!”
Aan de eerder genoemde oefening denkt Inge graag terug. Vanuit haar CBR-functie
had Inge eind 2011 als Centrale Post (CP) de leiding over de Sinterklaasintocht in
Middelburg. Ook dat vond ze erg leuk. Verder heeft het strandwacht lopen ook haar
hart gestolen. “Ik zou het ook leuk vinden als de brigade meer betrokken is bij de
strandbewaking. Dat zou denk ik ook bijdragen aan het aantal leden.”
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“Vanaf 2013 ga ik ook
EHBO-cursussen geven
voor de club.”

Inge Geldof

Instructeur, strandwacht en lid rampenploeg

“De reddingsbrigade stopt immers niet na het laatste diploma. Je kunt nog veel
verder met je opgedane kennis en ervaring. Bovendien is de brigade één grote familie.
Het kader blijft voor zover mogelijk samen: in het zwembad, op het strand en bij de
rampenploeg.”
Inge is sinds vorig jaar ook officieel EHBO-instructeur. “Mijn vriend Edwin was ook
al EHBO-instructeur. Via hem ben ik dan ook enthousiast geraakt voor het geven
van lessen eerste hulp. Bovendien is het voor de brigade handig om een beroep te
kunnen doen op een vaste instructeur die ook nog eens zelf lid is ook. Die was er
voorheen niet en we maakten zodoende gebruik van externe personen. Die gaven
goed les, maar organisatorisch is het handiger als iemand van binnen de club de
cursus geeft. Vanaf 2013 ga ik zodoende zelf lessen geven bij onze brigade.”
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“Vroeger zat ik weken
te oefenen voor een act
bij de Playbackshow.”

Leonieke de Jong

Instructeur zaterdagochtend, oud-voorzitter EC

Leonieke de Jong (21) maakt onderdeel uit van een
echt brigade-gezin. Haar broers Xander en Roland de reden dat zijzelf ook lid werd - waren in het verleden
beiden instructeur. Xander is inmiddels verhuisd en zodoende gestopt, maar
Roland is nog steeds actief als lesbegeleider en lid van de Technische Commissie
(TC). Vader Kees was jaren coördinator op de zaterdag en is nog steeds TC-lid.
Leonieke zelf is echter ook altijd erg betrokken geweest bij de brigade en was
zodoende in de afgelopen jaren voorzitter van de Evenementen Commissie (EC).
Ze is nog steeds instructeur op de zaterdagochtend. “Zelf zwemmen doe ik bij de
brigade niet vaak meer. Het lesgeven vind ik echter nog steeds erg leuk. Dit kwam
ook goed van pas bij mijn opleiding in de kinderopvang, waarvoor ik bij de brigade
enkele opdrachten heb kunnen doen.”
De EC heeft de afgelopen jaren geprobeerd weer wat meer lijn aan te brengen in de
evenementen binnen onze brigade. “De commissie organiseert evenementen voor
jong en oud: van de vossenjacht tot het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas en van
filmavonden tot de jeugdstranddag. Het organiseren is vaak best veel werk, maar als
een activiteit geslaagd is, dan weet je waar je het voor doet. De jeugdstranddag is
bovendien de afsluiting van het jaar en creëert ook nog eens een groepsgevoel.”
Binnen de club zijn er in de afgelopen jaren niet veel evenementen afgevallen of
toegevoegd. “Dat zorgt er voor dat veel vrijwilligers nu mee kunnen doen aan
evenementen waaraan ze vroeger zelf hebben deelgenomen. Het is wel jammer dat
we de laatste tijd soms een wat lagere opkomst hebben. Kinderen en ouders hebben
het helaas steeds drukker.”
Zelf deed Leonieke ook regelmatig mee aan de evenementen. Zo ook aan de
Playbackshow. “Vroeger zat ik weken met Inger de Waard te oefenen voor een act.
Ik vond het bezoek van de Sint ook altijd erg leuk. En het organiseren nu was de
afgelopen jaren ook altijd erg leuk om te doen trouwens.”
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“Je bent nu collega’s.
Vroeger was er meer
een groepsgevoel.”

Mark van Ingen
Instructeur, strandwacht en voorzitter EC

Mark van Ingen (24) is één van onze leden die nog
steeds actief is bij de strandwacht. Hij is verder
instructeur op de zaterdagochtend en sinds kort
voorzitter van de Evenementen Commissie (EC).
Hij neemt daarmee het stokje over van Leonieke
de Jong (pagina 17).
Mark werd indertijd lid omdat zijn ouders wilden dat hij lid werd van een sportclub.
Hij is lid gebleven omdat hij bij de brigade veel vrienden kreeg. Bovendien werd de
reddingsbrigade een hobby van hem. “Ik besteed er nu 4 tot 5 uur per week aan.”
Mark vindt de brigade nog steeds erg leuk. “Anders was ik natuurlijk ook niet lid
geworden van de Evenementen Commissie.“
Strandwachtlopen is - zoals eerder al genoemd - sinds een paar jaar niet meer
uitsluitend vrijwilligerswerk, maar voor vrijwel alle strandwachten een (bij)baan.
De bewakingstaak is ondergebracht bij de Stichting Strandexploitatie Walcheren
(SSW).
Mark heeft ook nog strandwacht gelopen toen deze taak nog bij de brigade lag.
“Ik vind de sfeer teruggelopen. Je bent nu collega's van elkaar. Vroeger was er
meer een groepsgevoel. Om 18.00 uur gaat het 'bedrijf' dicht en iedereen ís dan ook
weg. Desondanks is het wel een leuke bijbaan: lekker van het zonnetje genieten,
sporten, hulp verlenen en het milieu gezond houden door het opruimen van afval.
Je kunt ook veel dingen die je bij de brigade hebt geleerd in praktijk brengen op het
strand en andersom.”
Veel leuke ervaringen aan de brigade heeft Mark opgedaan in de boot. Want hij is
ook lid van de rampenploeg. “Eén van de stoerste dingen om te doen was het
meedoen aan een oefening in Kerkdriel. Je moest eigenlijk 21 zijn, maar ik mocht
als 17-jarige al mee.”
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“De theorie die we in de TC
bespraken, kon ik als lesbegeleider
toepassen in de praktijk”

Desmond van de Woestijne
Coördinator vrijdagavond, lid TC, oud-lesbegeleider

Hij kwam op 8-jarige leeftijd bij de brigade en is sindsdien nooit meer weg geweest:
Desmond van de Woestijne is nu 31 en na jaren instructeur en lesbegeleider te zijn
geweest, is hij nu coördinator op de vrijdagavond.
“Ik werd lid omdat ik een sport wilde gaan beoefenen en zwemmen mij het meest lag.
Ik had bovendien last van astma en artsen raadden mij ook aan om lid te worden van
een zwemclub. Via de Sportkenningsmakingsactiviteiten (SKA) van de gemeente ben
ik in contact gekomen met de brigade. Mijn vader kende de brigade bovendien via Leo
Wolterman. Ik ben lid gebleven omdat ik gewoon erg van zwemmen houd. Bovendien
is er een sterk groepsgevoel en beleef ik veel plezier bij alle activiteiten binnen de
brigade.”
Desmond is al langere tijd betrokken bij de Technische Commissie (TC). “Ik zit al vrij
lang in de TC. In 2000 heb ik de reddingsbrigade-opleiding Zweminstructeur A (ZIA)
gedaan. Toen ik in 2005 lesbegeleider werd op de vrijdagavond, belandde ik automatisch in de TC. Voor mij was dat in het begin onwennig omdat ik verder niet vaak
in vergaderingen zat. De theorie die we in de TC bespraken, kon ik als lesbegeleider
toepassen in de praktijk. Toen ik startte in deze commissie waren er regelmatig
problemen met communicatie naar leden. Dat is inmiddels sterk verbeterd.”
In de afgelopen jaren zijn bij onze brigade de nieuwe diploma-eisen van Reddingsbrigade Nederland ingevoerd. Aan de start van het seizoen 2009-2010 begonnen
we op de zaterdagochtend met de examens Junior Redder 1 tot en met 4.
Vorig jaar werden de eerste examens afgenomen in de lijn met diploma's voor de
leeftijdsgroepen op de vrijdagavond: Zwemmend Redder en Life Saver. De TC had
er een flinke kluif aan om iedereen bekend te maken met de nieuwe eisen.
Er waren namelijk flink wat wijzigingen en zelfs diverse nieuwe onderdelen en
zwemslagen. Desmond: “Er zijn inmiddels zelfs ook al weer wat eisen gewijzigd.
De communicatie over de invoering van de nieuwe eisen en de wijzigingen die
daarna volgden ging helaas allemaal wat rommelig.”
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“Het badmeestershokje in het oude
Middelburgse
zwembad was
erg koud.”

Desmond van de Woestijne
Coördinator vrijdagavond, lid TC, oud-lesbegeleider

In Desmonds tijd bij de TC zijn er al meerdere wisselingen geweest wat betreft de
commissie-leden. “Het is goed dat de TC inmiddels wat groter is. De inbreng van
jongere TC-leden geeft bovendien een verfrissende blik. Er is echter nog genoeg
werk te verzetten. We zouden bijvoorbeeld meer gebruik kunnen gaan maken van
draaiboeken.”
Desmond is nu ruim 20 jaar lid van de brigade. Hij heeft zat mooiere herinneringen
aan zijn tijd bij de club. “Ik heb veel herinneringen aan het oude zwembad in
Middelburg. Het badmeestershokje daar was heel erg koud. Toch moesten we
daar soms heen omdat er ook materiaal lag, zoals de reddingshaak.” Ook buiten
het zwembad heeft Desmond veel positieve momenten meegemaakt. “De diverse
rampenoefeningen en de grote bewakingen bij de landelijke Koninginnedagviering in
Middelburg bijvoorbeeld en natuurlijk de bewaking bij de wielerwedstrijd Giro d'Italia.
Ook onze jubileumdag op Neeltje Jans was erg leuk.”
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“Zo’n bewaking is
bovendien toch wel
een beetje spannend.”

Nander van Heek
Jeugdlid vrijdagavond

Hoe ben je ooit terecht gekomen bij de reddingsbrigade? Die vraag legden we de
afgelopen tijd voor aan de mensen die uiteindelijk in dit boekje belandden. Echt uniek
zijn de meeste antwoorden echter niet. Veel van onze leden komen namelijk via-via
bij ons terecht. En is iemand eenmaal lid, dan volgen vaak ook nog enkele vriendjes,
vriendinnetjes of familieleden. Dat laatste was het geval bij Nander van Heek, nu 14.
Nander (links op de foto) kwam via een vriendje van school terecht bij de Van
Dixhoornbrigade. Destijds was hij lid van Stormvogel, maar de reddingsbrigade vond
hij leuker. Vooral het redden met de klos maakte indruk en ook het opduiken van een
pop vond hij leuk om te doen. Hij bleef zodoende lid en heeft inmiddels ook zijn eerste
bewaking achter de rug: de intocht van Sinterklaas. “Het idee dat je invloed hebt op
hoe zo’n dag verloopt is een leuk iets. Ook is het leuk dat je zo’n bewaking samen
met anderen kan doen. Er hangt bovendien een gezellige sfeer.”
Bij de bewaking heeft Nander ook in een vlet gevaren. “De oefeningen uit het
zwembad komen op zo’n dag toch wel dichterbij de realiteit. Zo’n bewaking is
bovendien toch wel een beetje spannend. Gelukkig is er niets gebeurd.”
Inmiddels zwemmen ook Nanders broertjes Torsten en Quintijn bij de brigade.
Vader Holger zwemt op zaterdag mee in de oudergroep.
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