
Nieuwsbrief mei 2015 
 
Surae en Moby Dick 
Wie kent niet van vroeger het natuurbad in de bossen bij Dorst...  
Surae is jarenlang het bewakingsgebied geweest waar de leden van 
reddingsbrigade Moby Dick'72 alles wat ze geleerd hadden in de praktijk 
konden brengen. 
Vele duizenden bezoekers hebben op mooie dagen aan het water 
gelegen, gespeeld en gezwommen, terwijl de reddingsbrigade een extra 
oogje in het zeil hield. 
Desiree Zeijlmans is een van deze bewakers geweest die bij 
reddingsbrigade Moby Dick '72 is opgeleid en op de vele bezoekers heeft 
gelet die zich op Surae het hele seizoen vermaakten. 
Omdat Surae een begrip is, die bij menigeen nog diep in de herinnering 
ligt, heeft ze met haar bedrijf *Dezel Glass-art* een stoel gemaakt die 
Surae en Moby Dick met elkaar verbindt. Deze stoel is te zien in 
zwembad Tropical tot hij op 14 juni voor stichting JUIN wordt geveild. 

 
Multidisciplinaire oefening Galder 
Zaterdag 13 juni zal er op de bewakingsplas van de Galderse Meren een multidisciplinaire oefening 
(een oefening met meerdere hulpdiensten) gehouden worden. Deze dag zullen er verschillende 
oefeningen gedaan worden om de leden die de bewakingen doen extra voor te bereiden om mogelijke 
calamiteiten zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. In de ochtend zal de oefening met de 
brandweer plaatsvinden. 
Aan bod komt o.a.: - Communiceren met de portofoon, overige hulpdiensten en onderling 

- Verlenen van eerste hulp 
- De redding van een of meerdere drenkelingen 
- Mogelijke inzet van de reddingsboot 

Natuurlijk ben je van harte welkom om eens bij de oefening te komen kijken!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductiecursus  
Vanaf 1 juni zal er tijdens het eerste zwemuur een speciale baan worden ingericht voor 
introductiezwemmers. Dit zijn kinderen die deelnemen aan een “mini-cursus" zwemmend redden. In 
een cyclus van 5 weken maken zij kennis met dingen die we tijdens de reguliere zwemavonden leren.  
Bijv. hoe red ik mezelf en hoe gebruik ik bepaalde reddings- en hulpmiddelen. Weet jij iemand die het 
leuk vind om hieraan mee te doen. Verwijs ze naar onze website of laat ze inschrijven via 
introductie@mobydick72.nl 
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Introducé zwemmen 
Zoals velen van jullie al weten, mogen onze leden bij de laatste les voor de vakantie (dat is op 
maandag 13 juli) iemand meebrengen die gratis mee mag zwemmen met ons.
Vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje, vader of moeder mag ook.
 
Dat meezwemmen is echter wel aan enkele regels gebonden:

- Niet meer dan 2 introducés per lid, om het niet al te vol te laten worden.
- Introducés moeten wel kunnen zwemmen, minimaal zwemdiploma A.
- Meezwemmers dienen zich wel aan onze regels te houden en instructies van kaderleden 

op te volgen. 
- Introducés mogen eventueel ook

maar het is niet de bedoeling dat dit Moby Dick lid op zijn beurt ook n
meebrengt. 

 
Gezondheidsverklaringen
Van ieder kind/lid heeft de vereniging een gezondheidsverklaring nodig waarop de huidige 
medische zaken van uw kind of u als lid staan vermeld. Indien er medische zaken zijn waar wij 
rekening mee dienen te houden, deze graag duidelijk vermelden. Zaken die tijdens het examen een 
probleem kunnen zijn, dienen wij 2 maanden voor aanvang van de examens te weten i.v.m. de 
aanvraag van dispensatie (zoals een bril tijdens het zwemmen of dyslexie).
 
Voor de leden jonger dan 18 jaar dient dit door je ouders te gebeuren middels de 
“oranje” gezondheidsverklaring. U kunt deze downloaden van onze website.
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_tm_17.pdf
 
Indien je ouder bent dan 18 jaar hoeven je ouders dit niet te doen maar dien je zelf een 
“groene” gezondheidsverklaring ingevuld in te leveren. Deze is eveneens op onze site te vinden.
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_18_.pdf
 
Deze formulieren graag uiterlijk 1 juni op het zwembad inleveren!
 

Waardevolle spullen en extra kleding
Helaas gebeurt het regelmatig dat kinderen spullen kwijt zijn. Vaak worden ze teruggevonden, maar 
soms ook niet. 
We lopen regelmatig door de kleedruimte maar zijn daar niet continu aanwezig. De kleedkamer blijft 
ook toegankelijk voor andere bezoekers/gebruikers van het zwembad.
Draag zorg voor je eigen spullen! Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad en berg je 
kleding en schoenen goed op in je tas of aan de 
lockerkasten.  
 
Willen jullie er op letten dat je ook de extra 
Indien u de verkeerde kleding in de tas van uw zoon of dochter heeft aangetroffen, of indien er een 
kledingstuk ontbreekt, kunt u dit op 
niet garanderen dat de spullen die zijn vergeten er na één of meer weken nog liggen.
 

Website 
http://www.mobydick72.nl/ 
 

Facebook 
Reddingsbrigade Moby Dick ’72 heeft een eigen Facebookpagina. Ook op deze pagina 
zullen regelmatig foto’s en informatie over de reddingsbrigade geplaatst worden.
Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van alle updates. 
 
Agenda: 
25 mei 2015 Tweede Pinksterdag (geen zwemmen)
13 juni 2015 Multidisciplinaire oefening Galderse Meren (P4)
1 t/m 29 juni 2015 Introductiecursus nieuwe aspirant
13 juli 2015 Introducé zwemmen
18 juli t/m 28 augustus 2015 Zomervakantie
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