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Jaarverslag 2018 – Commissie Varend Redden (CVR) 
 
De Commissie Varend Redden (CVR) heeft in 2018 onder andere zorg gedragen voor de coördinatie 
en verzorging van opleidingen en oefeningen van het Varend Redden (VR), de coördinatie van 
beveiligingen en evenementen en het onderhouden van de boten en bijbehorend materieel.   
 

Opleidingen 
In samenwerking met de TC is er gewerkt aan een gewijzigde opleidingsstructuur en het bijbehorende 
lesmateriaal. De opleidingsstructuur bestaat uit een mix van eigen opleidingen en opleidingen vanuit 
Reddingsbrigade Nederland. Binnen deze structuur komen zowel praktische vaardigheden als 
competenties aan bod. In het komende jaar zal er verder worden gewerkt om het lesmateriaal af te 
ronden en te verspreiden onder de VR-leden. 
 
De VR-kandidaten zijn opgedeeld in de opleidingsgroepen schippers (snelle eenheid / vlet), 
bemanningsleden en aspirant bemanningsleden. In 2018 zijn er geen examens gedaan. In 2019 
hopen verschillende kandidaten examen te doen. 
 
De lessen vonden in 2018 plaats op dinsdagavond. Daarnaast waren er diverse zaterdagochtenden 
ingepland om te oefenen. De opkomst bij de lessen was wisselend. We gaan komend jaar in overleg 
hoe we alle leden kunnen betrekken en hun kennis en kunde kunnen laten groeien. 
 

Oefeningen 
Samen met Reddingsbrigade Breda hebben we een oefening gedaan op een zaterdagochtend. Het is 
leerzaam om samen met andere brigades te oefenen, zowel op gebied van samenwerking en kennis 
als een andere locatie waar we de omstandigheden niet kennen. De geplande oefening in oktober in 
de Biesbosch is niet doorgegaan. 
 
De landelijke oefening op 1 december hebben we helaas moeten afzeggen in verband met 
persoonlijke omstandigheden.  
 
Eind 2018 zijn de eerste voorbereidingen voor een grote interregionale oefening in 2019 al gestart.  
 

Beveiligingen en evenementen 
Het jaar is zoals gebruikelijk begonnen met de beveiliging van het Nationale vuurwerk in Rotterdam in 
samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht. Later die dag zijn we aanwezig geweest bij de 
nieuwsjaarduik in de Merwede. Een grote groep mensen dook voor een goed doel in het koude 
rivierwater. Beide evenementen zijn veilig verlopen. 
 
Rond de paasdagen waren we traditioneel aanwezig bij de Paasshow van VR-sponsor Bouwmeester 
Watersport. In mei hebben we Reddingsbrigade Dordrecht geassisteerd tijdens Dordt in Stoom. 
Daarnaast waren we aanwezig bij een hulpverleningsdag in het kader van het 50-jarige bestaan van 
Reddingsbrigade Breda. Ook werd er in deze maand gewaakt over de veiligheid bij de jaarlijkse 
drakenbootraces in Gorinchem. 
 
Juni is altijd een drukke maand voor de leden van het Varend Redden. We waren aanwezig op de 
braderie in Hardinxveld-Giessendam en diezelfde dag waren we ook actief bij de drakenbootraces in 
Almkerk. Het was een mooie zonnige dag die op beide locaties veilig en gezellig is verlopen. Eind juni 
zijn diverse Hardinxveldse VR-leden aanwezig geweest bij de Volvo Oceans Race om de collega’s 
van Reddingsbrigade Dordrecht te assisteren. Eén van onze leden heeft tijdens dit evenement in 
Scheveningen hulp verleend bij een groot incident. 
 



 

   Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam // Postbus 157 // 3370AD // Hardinxveld-Giessendam 

info@hgrb.nl // www.hgrb.nl // IBAN NL15RABO0325004978 // KvK 40.32.27.37 

Tijdens de zomermaanden waren diverse leden actief bij Reddingsbrigades langs het strand en bij 
zwemplassen. Daarnaast hebben een aantal leden een dag geholpen om vanaf de boot vogels op te 
sporen en te helpen na een groot olielek in de Rotterdamse havens. Ook waren we aanwezig op een 
strandje langs de rivier bij een filmavond voor een goed doel. 
 
Aan het einde van de zomervakantie was het tijd voor vuurwerk. Tijdens de zomerfeesten in 
Gorinchem hebben we, terwijl we het publiek langs de kade in de gaten hielden, een beetje kunnen 
meekijken naar het vuurwerk. Het weekend erna werd de triatlon van Oosterhout beveiligd in 
samenwerking met andere Reddingsbrigades. 
 
Begin september was er een open lesavond van het Varend Redden. Na deze avond zijn we het 
seizoen gestart met 4 nieuwe leden. Een terugkerend evenement was de Gondelvaart op de Giessen, 
waarbij we met 3 boten en een grote groep vrijwilligers aanwezig waren. In september hebben we ook 
geassisteerd bij de Wereldhavendagen in Rotterdam en de lichtsloepenparade in Breda. 
 
In oktober mochten we Reddingsbrigade Breda opnieuw assisteren bij zeilwedstrijden op de Amer bij 
Drimmelen. Ook waren we vertegenwoordigd op een veiligheidsdag in Zwijndrecht. Met het einde van 
het jaar in zicht hebben we half november op 5 verschillende plaatsen Sinterklaas veilig naar de wal 
begeleid.  
 
Het jaar 2018 eindigde op dezelfde manier als waarop het startte: in de nacht van oud en nieuw was 
onze boot met bemanning aanwezig bij het Nationale vuurwerk in Rotterdam om te waken over de 
veiligheid tijdens de festiviteiten. 

 

Materieel 
In 2018 is de reddingsvlet opnieuw geverfd en voorzien van officiële striping. Ook is de mobilofoonset 
gerepareerd en gedeeltelijk vervangen. Dit groot onderhoud hebben we mede dankzij verschillende 
acties kunnen laten uitvoeren. Helaas hebben we ook te maken gehad met onvoorziene reparaties en 
materieel dat vervangen moest worden. De belangrijkste daarvan is de trailer van de RIB. De kosten 
voor reparatie waren zo hoog, dat we moesten besluiten om op zoek te gaan naar een nieuwe trailer. 
De PRC is aan de slag gegaan om fondsen te werven om een trailer aan te kunnen schaffen. Begin 
2019 hopen we een trailer te gaan bestellen. 
 

Bezetting CVR 
In 2018 bestond de CVR uit Mels de Zeeuw, Dominique Geurts en Jan Knol. Mels de Zeeuw heeft in 
september de commissie verlaten. Wij willen hem bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren 
voor Varend Redden heeft gedaan. Sinds het vertrek van Mels heeft Suzanne Heikoop de rol van 
waarnemend commissiehoofd op zich genomen.  
In 2019 willen we met een nieuwe organisatiestructuur aan het werk gaan, waarbij alle VR-leden een 
bijdrage leveren aan de organisatie en het in standhouden van onze vaarafdeling. 
 
De Commissie Varend Redden 
cvr@hgrb.nl  
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