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VAN HET BESTUUR  
 

Beste leden, 

 

Verscheen het vorige nummer toen de mussen uit 

de bomen vielen, dit nummer verschijnt in december, vlak 

voor de kerstdagen die waarschijnlijk koeler zullen uitvallen 

dan de voorgaande maanden, hoewel je dat 

tegenwoordig niet meer zeker weet. 

Je zou denken dat de verzoeken met het korter 

worden van de dagen zouden afnemen, maar de 

werkelijkheid is anders: er zijn nog steeds enkele 

evenementen waar uw hulp dringend gewenst is. Zie 

verder in dit nummer.  

Tevens nodigen we u hierbij uit voor een 

Nieuwjaarsborreltje op 16 januari in de Maranathakerk om 

20.30. 

Vooralsnog wenst het bestuur u fijne kerstdagen en een jaarwisseling 

zonder ongelukken toe. 

   

Het bestuur.  

  

EHBO RHOON  

DE GROENE ZWAAILAMP 

BESTUUR 

Voorzitter:  

 Peter Körnmann 

Penningmeester: 

 Marco Berm 

Secretaris: 

 Ingrid Arnold 

2e secretaris: 

 Mary Heezen 

Secretariaat: 

 Ingrid Arnold 

 De Beuk 38 

 3161 JH Rhoon 

Website: 

www.ehborhoon.nl 
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De beginnerscursus dit jaar heeft onder de bezielende leiding van Rein weer 7 nieuwe 

gediplomeerden en dus leden opgeleverd. Hun diploma werd op de wielerronde in 

Rhoon uitgereikt door onze burgemeester, Hans Wagner. Hieronder een foto van deze 

plechtigheid. Daarna ging men meteen aan de slag, samen met een ervaren lid. Eén 

lid kon helaas niet die dag. Echt grote calamiteiten waren er niet, maar onze EHBO’ers 

zouden ongetwijfeld goed hebben kunnen ingrijpen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Schakel verscheen volgend stukje: 

Nieuwe gediplomeerden aan de slag 
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Tijdens de wielerronde van Albrandswaard werd aan zes van de zeven recent 

geslaagden voor het EHBO-basisdiploma door burgemeester Hans Wagner het 

certificaat overhandigd. 

De burgemeester benadrukte dat een evenement als de wielerronde niet plaats 

kan vinden zonder de inzet van vele vrijwilligers. Belangrijk bij elk evenement is de 

aanwezigheid van EHBO’ers. Bij evenementen kan er altijd iets gebeuren waarbij snelle 

hulp aan mensen soms een verschil van leven of dood kan betekenen. Gelukkig blijft 

het meestal bij pleisters plakken, een verband aanbrengen of een gewricht koelen. 

Maar als het nodig is, dan weet je als EHBO’er wat je te doen staat en vooral ook wat 

je niet moet doen. 

EHBO Rhoon is blij dat er weer zeven nieuwe gediplomeerden kunnen worden 

toegevoegd aan de vereniging waardoor Rhoon weer een beetje veiliger is 

geworden. 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Onze afdeling heeft van de EHBO-verenigingen in de wijde 

omtrek, de laagste contributie. Onze inkomsten komen 

voornamelijk uit de bedragen die betaald worden door 

aanvragers voor het posten bij evenementen. Voor de € 20,- 

contributie per jaar kunt u herhalingslessen bijwonen en houden 

wij uw diploma geldig.  

Vroeger hadden wij de beschikking over een eigen 

verenigingsruimte, maar tegenwoordig moeten wij ruimte 

inhuren bij de Maranathakerk. Ook de kaders en lotussen bij de 

lessen moeten worden betaald. 

Nu heeft onze vereniging een goede buffer, en komen we 

jaarlijks redelijk uit. 

Helaas blijkt dat Ingrid steeds grote moeite heeft om mensen 

te vinden voor het posten bij evenementen, zoals ik juist heb 

geschreven, n.b. onze belangrijkste bron van inkomsten.  

Verenigingsnieuws 
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Gelukkig is er aan aantal mensen dat wel enthousiast reageert en post, maar het zijn 

wel steeds dezelfde. Met name Ingrid en Marco moeten steeds vaker zelf posten 

omdat er geen anderen, om wat voor reden ook, beschikbaar zijn. 

Er is voorgesteld om leden die niet posten een hogere contributie te laten betalen, 

maar we zijn bang dat men dan liever het posten ‘afkoopt’, dan dat men komt 

posten. Het posten zou dan nog meer op dezelfde mensen neerkomen. Het bestuur wil 

het hier op de komende jaarvergadering echter nog wel met u over hebben. 

Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn die u beletten te posten, maar we hopen 

op uw begrip en op uw inzet! 

We zijn een vereniging en we vormen samen de basis. Posten is echt leuk en je 

wordt meestal goed verzorgd door de organisaties. 

 

 

 

 

 

 

De herhalingslessen zijn voor dit kalenderjaar gepauzeerd. We gaan verder op 16 

januari. 

 

6e les16-01-2019 

ABC 

Steken en Beten 

Vergiftiging (ook CO) 

Oog- tand, oor, neusletsels 

 

7e les 30-01-2019 

ABC 

Ziektebeelden: 

• COPD 
• Beroerte 
• Epilepsie 
• Hersenvliesontsteking 
• Paniek aanval 
• POB 
• Kinderziekten 

 

8e les 06-02-2019 

Reanimatie 

Verslikking 

 

9e les 20-02-2019 

Abc 

Ernstige bloeding 

Brandwonden 

Shock  

10e les 06-03-2019 

Extra…??? 

Oefening 

Diagnostische test 

‘Stop de bloeding’ 

Gast spreker 

Gemiste onderwerpen 

 

 

 

Voor alle duidelijkheid volgen hier de competentieregels: 

Herhalingslessen woensdagavond 
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Competentie: het beheersen van het geheel aan kennis en vaardigheden wat 

nodig is om op een goede manier Eerste Hulp te kunnen verlenen, alsmede een 

correcte benadering van en het omgaan met een slachtoffer. (Bron: Oranje Kruis) 

Uw behendigheid als Eerstehulpverlener wordt dus getoetst naar aanleiding van 

een aantal competentie onderdelen. U dient elk jaar minimaal de les waarin de 

punten 1 t/m 6 worden behandeld te hebben bijgewoond. Elke 2e jaar dient u de 

lessen waarin de punten 7 t/m 17 worden behandeld te hebben gevolgd. U bent zelf 

verantwoordelijk voor uw competentie, indien u aan het eind van het 2e jaar NIET alle 

competentie lessen heeft bijgewoond, kan het bestuur overgaan tot het NIET 

verlengen van uw diploma. U wordt dan volgens de richtlijnen niet competent genoeg 

geacht. Elke les vindt er een aanwezigheidsregistratie plaats.  Om het één en ander 

voor u overzichtelijk te houden staan hieronder alle competentieonderdelen nog eens 

weergegeven. 

 

1.  Voorkomt (meer)slachtoffers en verleent 

 verantwoorde Eerste Hulp  
10.  Ontwrichting, Botbreuken  

2.   Stoornissen in het Bewustzijn  11.   Insectensteken, dierenbeten, oogletsels 

3.   Stoornissen van de Ademhaling  12.   Vergiftiging 

4.   Stilstand van de Bloedsomloop  13.   Letsel door elektriciteit  

5.  Actieve bloedingen  14.  Letsel door koude 

6.   Shock  15.   Letsel door warmte 

7.  Wonden  16.   EHAK/ Kinderziekten  

8.   Brandwonden  17.  Verband- en hulpmiddelen 

9.   Kneuzing en Verstuiking   

 

 

 

 

  

Om het nieuwe jaar te ‘vieren’, nodigt het bestuur u van harte uit om op 16 januari (in 

de pauze van herhalingsles 6, rond 20.30 uur), het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Tevens ontvangt u daar een Nieuwsjaarspresentje. 

 Wij hopen op uw komst! 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 16 januari 
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NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Politiebond wil hogere boetes voor het onnodig 

en uit sensatiezucht filmen van een ongeluk. Ook het online plaatsen zou bestraft 

moeten kunnen worden. Dat zei Jan Struijs, voorzitter van de Nederlands Politiebond 

(NPB) in het programma ‘Spraakmakers’ op NPO Radio1.  

 "Nu krijg je 237 euro voor rijdend filmen. Wat mij betreft mag dat bij het onnodig 

filmen van een ongeluk verdubbeld worden. We gaan dat binnenkort bespreken in het 

reguliere overleg met het Openbaar Ministerie", aldus Struijs. 

 

Sporenonderzoek gedwarsboomd 

Aanleiding voor de uitspraken zijn de taferelen in augustus bij een verkeersongeluk op 

de A58 bij Tilburg. De politie beboette 25 mensen voor het filmen van het ongeluk, 

waarbij een 48-jarige man uit Roermond om het leven kwam. 

Struijs: "Ik heb uitvoerig contact gehad met de hulpverleners daar. Auto’s op de 

andere rijbaan werden stilgezet waardoor er bijna nog een ongeluk plaatsvond, 

sporenonderzoek werd gedwarsboomd, hulpverleners in de weg gezeten." 

 

 

 

 

Bij voldoende belangstelling willen we het komend jaar (rond maart) een 

beginnerscursus opstarten. Er is al een aantal aanvragen binnen, maar als u nog 

mensen in uw omgeving met belangstelling voor Hulp bij ongevallen kent, wijs hen dan 

op onze vereniging! 

 

 

 

Posten bij evenementen is leuk, leerzaam en onthaastend! 

Van de turnvereniging hebben we een aantal data door gekregen. Aanvang rond 8 uur en 

eindigend rond 18 uur. Het betreft de volgende data: (alle op zondag). Er is een morgen en een 

middagdienst. Aanmelden bij Ingrid. 

 

  

13-01-2019 

27-01-2019 

10-02-2019 

24-03-2019 

31-03-2019 

12-05-2019 

19-05-2019 

16-06-2019 

Wens Politiebond: hogere boetes voor filmen ongeluk 

Beginnerscursus? 

 

Posten bij evenementen 
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