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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2017 
 
De Commissie Varend Redden (CVR) heeft in 2017 onder andere zorg gedragen voor de coördinatie en 
verzorging van opleidingen  en oefeningen van het Varend Redden, de coördinatie van bewakingen en 
evenementen en het onderhouden van de boten en bijbehorend materieel. 
 
De Commissie Varend Redden heeft in 2017 een nogal sterke personele wisseling gehad. Activiteiten die 
voorheen als vanzelf gingen moesten een nieuwe routine krijgen en sommige wielen werden opnieuw 
uitgevonden. Door schade en schande wordt men tenslotte wijs. Forse vernieuwingen binnen de 
commissie, onvervulde vacatures, een grote hoeveelheid bewakingsaanvragen en privéomstandigheden 
zorgden voor veel druk op de commissie. 
 
Samenwerking 
De Hardinxveldse Varend Redden(VR) groep heeft een goed onderhouden netwerk, waardoor er 
wederzijds regelmatig een beroep op collega Reddingsbrigades gedaan kon worden. Met name met 
Reddingsbrigade Dordrecht en Reddingsbrigade Breda was regelmatig contact, voor het wederzijds 
leveren van mensen en materiaal. 
 
Van een veel ander niveau is de samenwerking in de RVR, NRV en met Reddingsbrigade Nederland. De 
RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades) is het samenwerkingsverband in onze veiligheidsregio. 
Dit betreft het werkgebied van Gorinchem langs de grote rivieren tot en met de Hoeksche Waard. Binnen 
onze RVR is regelmatig overleg om te zien waar knelpunten zijn en vooral hoe de contacten lopen met de 
veiligheidsregio. 
 
Inzet van de NRV (Nationale Reddingsvloot) is gelukkig zelden nodig. Wel moeten we altijd een boot met 
bemanning op afroep beschikbaar hebben. Momenteel is er een tekort aan oproepkrachten voor onze 
NRV-eenheid. In 2018 wordt de lijst geactualiseerd en hopelijk weer gevuld met voldoende namen. 
 
Opleidingen 
In het voorjaar is door Roy een reader samengesteld om te leren roeien met de vlet en alles wat daar bij 
komt kijken, op het gebied van boot beheersing maar ook communicatie en natuurlijk redden van 
drenkelingen. 
Daarnaast zijn er een groot aantal oefen avonden gehouden waarbij zowel eenvoudige als moeilijkere 
taken en opdrachten geoefend werden. Er is geoefend in drie lesgroepen. De eerste groep bestaat uit 
ervaren VR-leden die als schipper op een snelle eenheid mogen varen, maar die kennis, vaardigheden en 
routine moeten bijhouden. De tweede groep bestaat uit VR-leden die ervaring moesten opdoen als 
Lifeguard of opstapper op de boten, zowel met praktische vaarzaken, maar bijvoorbeeld ook met het 
zoeken naar drenkelingen, aan boord halen van drenkelingen en reddingen op lastige locaties. Deze 
groep is na de zomer gaan oefenen als motordrijver op de vlet met als doel om, na voldoende ervaring 
opgedaan te hebben zelfstandig met de vlet en bemanning op pad te kunnen. De derde groep heeft 
gelukkig dit jaar uitbreiding gekregen, waardoor er nu 4 beginnend VR-leden les krijgen op de geroeide 
vlet, met als doel om ervaring op te doen met boot, communicatie, schiemanswerken en het geven / 
ontvangen van commando’s. 
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De oefenavonden waren op dinsdagavond. Daarnaast is er een aantal keer op zaterdagochtend extra 
getraind. Op de dinsdagavond zijn er ook een aantal theorie-avonden gehouden om nieuwe dingen te 
leren en/of de kennis fris te houden. 
 
In het najaar hebben we een avond voorlichting gehad hoe de RVR en de veiligheidsregio werkt. Het was 
best schokkend om te horen dat als het fout gaat door hoog water er wel heel veel moet gebeuren in onze 
regio. 
 
Diverse VR-leden namen in 2017 ook weer deel aan de beginners- of herhalingscursus EHBO die door de 
TC binnen onze Reddingsbrigade werd georganiseerd. 
 
Oefeningen 
In 2017 hebben de VR-leden weer deelgenomen aan diverse oefeningen, zoals: 
Interregionale oefening te Hardinxveld. Een oefening met Reddingsbrigades uit de regio en het Rode 
Kruis, met allerlei drenkelingen en slachtoffers op en rond de Merwede. 
Interregionale nachtoefening Dordrecht. Door de opkomende vloed waren een aantal feestvierders 
ingesloten geraakt en bij een groep waren vechtpartijen met gewonden. Ook hier waren 
Reddingsbrigades uit de regio aanwezig en hielp het Rode Kruis mee met een gewondennest. 
Interregionale oefening in Breda. Een grote oefening rond het centrum van Breda met inzet van meerdere 
hulpverlenende instanties, zoals het duikteam van de Brandweer. 
Oefenavonden met het Hardinxveldse Brandweer korps. Dit waren zeer leerzame oefeningen waarbij wij 
en de brandweer van elkaar hebben geleerd hoe we opereren en wat we gezamenlijk kunnen. Drie teams 
van de Brandweer hebben verspreid over 3 avonden kunnen oefenen samen met VR-leden. Het waren 
zeer geslaagde oefenavonden die zeker voor herhaling vatbaar zijn. 
 
Bewakingen en evenementen 
Er zijn 23 bewakingen en evenementen geweest waar we met meer of minder man en materiaal aan 
hebben deel genomen. 
In de Boei hebben de verslagen van allerlei bewakingen en evenementen gestaan. 
In 2017 hebben we nieuwe bewakingen erbij gekregen, mede doordat in de vergunningverlening door de 
gemeentes strengere veiligheidseisen gesteld worden. 
 
Wat heeft zoal de revue gepasseerd: Oud en Nieuw nationaal vuurwerk in de dichte Rotterdamse mist, de 
paasshow bij Bouwmeester watersport, Koningsdag in Breda, Jubileum festival in Drimmelen met een 
demonstratie op de Amer door meerdere Reddingsbrigades, Drakenbootraces in Gorinchem en voor het 
eerst ook in Almkerk op het riviertje de Alm, de Braderie in Hardinxveld-Giessendam, een kanotocht op de 
Giessen van de schaatsvereniging St. Moritz, het Baggerfestival in Sliedrecht, de City Swim in Breda en 
een paar weken later in Dordrecht, de Wereldhavendagen in Rotterdam, bewaking van het 
Lingehavenconcert in Gorinchem onder het genot van live muziek. Daarnaast hebben VR-leden bewaakt 
bij het Wereld kampioenschap Triatlon, de gondelvaart in Alblasserdam en natuurlijk de Sinterklaas 
intochten in Gorinchem, Sliedrecht en Boven-Hardinxveld. 
Het 50 jarig bestaan van de gemeente Hardinxveld-Giesendam is gevierd met het HaGi-havenfestival wat 
een spetterende activiteit werd met demonstraties van o.a. de Reddingsbrigade. De demonstratie bestond 
uit een brand op een partyboot, mensen die in het koude water van de haven sprongen en daaruit gered 
moesten worden en het blussen van de brand door de brandweerboot. Dit scenario is twee keer gespeeld 
met veel mensen, materieel en enthousiasme.  
Verder hebben we samen met de JC een workshop georganiseerd voor de jeugdleden van de vereniging 
om te laten zien wat Varend Redden inhoudt.  
In het najaar konden alle winnaars van de plaatselijke braderie een VR-workshop volgen en een vaartocht 
op de Merwede in ontvangst nemen, mede georganiseerd met de JC en PRC. 
 
Materieel 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam beschikt over een vloot van drie boten, namelijk een Tinn 
Silver 550 Rescue die onderdeel uitmaakt van de Nationale Reddingvloot, een Arimar Scuba 540 RIB die 
in bruikleen is gegeven door Bouwmeester Watersport en een Mulder en Rijke reddingsvlet. Daarnaast 
beschikt de Reddingsbrigade over speciale uitrusting voor de boten en bemanning, zoals werkpakken, 
communicatie middelen, reddingsvesten en EHBO materiaal. 
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In 2018 zal geïnvesteerd worden in een grondige onderhoudsbeurt van de reddingsvlet en vervanging van 
een aantal werkpakken, die beide door jarenlang intensief gebruik toe zijn aan reparatie en/of vervanging. 
 
Bezetting CVR 
De CVR bestond in 2017 uit Dominique Geurts, Roy Groenendijk, Mels de Zeeuw en Jan Knol. Daarnaast 
was er nog een vacature. Helaas heeft Roy per 31 december de CVR verlaten. Wij willen hem hartelijk 
danken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor het Varend Redden heeft gedaan. Roy was 
binnen de CVR de kennisbron waar we uit konden putten en dus zullen we hem in de commissie missen. 
In 2018 zal de CVR bestaan uit Dominique Geurts, Mels de Zeeuw en Jan Knol. Er zijn, op het moment 
van schrijven 2 vacatures binnen de CVR. 
 
De Commissie Varend Redden  
cvr@hgrb.nl 
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