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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2012 
 
De CVR-leden hebben in 2012 onder andere gezorgd voor de coördinatie en verzorging van de VR-
opleidingen en -oefeningen, het coördineren van bewakingen en evenementen en het onderhouden van 
de boten en bijbehorend materieel. 
 
Opleidingen 
In de eerste helft van 2012 is er voor het laatst opgeleid volgens de oude diplomalijn van Red-
dingsbrigade Nederland. Op 5 maart hebben 8 kandidaten theorie-examen gedaan in de Onderduiker. In 
totaal zijn er 16 van de 19 theoriemodules behaald. Op 2 april heeft 1 kandidaat alsnog zijn benodigde 
theoriemodule behaald. Op 30 juni hebben 8 kandidaten praktijkexamen gedaan in Willemstad. In totaal 
zijn daar slechts 12 van de 21 praktijkmodules behaald. Het lage slagingspercentage was deels te wijten 
aan de geringe opleidingstijd. Sommige kandidaten moesten namelijk, vanwege het einde van de oude 
diplomalijn, dubbel zoveel modules behalen dan gebruikelijk. 
 
Na een gezellige VR-barbecue op 31 augustus en een open avond op 5 september, zijn we met 6 nieuwe 
VR-leden begonnen aan een nieuw seizoen. Er wordt in 3 verschillende groepen opgeleid, waarbij 1 
(test)groep gestart is met een opleiding volgens de nieuwe diplomalijn vanuit Reddingsbrigade 
Nederland. 
 
Naast de reguliere VR-opleidingen, hebben verschillende VR-kandidaten succesvol deelgenomen aan de 
cursus Eerste Hulp aan Drenkelingen (EHaD) en hebben 2 Hardinxveldse VR-leden hun 
marifooncertificaat gehaald via Reddingsbrigade Dordrecht. 
 
Oefeningen 
Naast de reguliere oefenavonden op woensdagavond, namen de VR-leden ook deel aan regionale en 
landelijke oefeningen. In februari hebben ongeveer 10 Hardinxveldse VR-leden samengewerkt met de 
collega’s van Reddingsbrigade Dordrecht bij het oefenen van een ijsredding op natuurijs in Dordrecht. De 
regionale oefening die op 29 september gepland stond, is helaas niet doorgegaan. Op 12 oktober hebben 
3 Hardinxveldse VR-leden deelgenomen aan een bondschipperoefening bij Appeltern. Op 3 november 
stond een landelijke oefening gepland, maar bij deze oefening was het maximum aantal inschrijvingen al 
bereikt toen wij ons team aanmeldden. Op 22 december is er een evacuatie-oefening georganiseerd voor 
onze eigen VR-leden. 
 
Bewakingen en evenementen 
De leden van het Varend Redden hebben zich in 2012 opnieuw ingezet bij diverse bewakingen en 
evenementen. In april waren er VR-leden met 2 boten en een tafel vol informatiemateriaal aanwezig bij 
de Paasshow van sponsor Bouwmeester Watersport. Op de braderieën in Bleskensgraaf en Hardinxveld 
waren we aanwezig met een informatiekraam en verzorgden we rondvaarten voor publiek. In september 
waren we uitgenodigd voor de opening van de brandweerkazerne in Boven-Hardinxveld, met aansluitend 
een open dag. Wij waren daarbij aanwezig met 7 VR-leden, 2 boten en een kraam gevuld met 
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reddingsmiddelen en informatiemateriaal. Verder werd er bewaakt bij de jet-tocht van WSV de Helling 
en bij de Sinterklaasintochten in Gorinchem en Hardinxveld. Tijdens de Gondelvaart waren we met een 
team van 22 personen aanwezig om te bewaken en kaartjes te verkopen. 
 
In samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht werd er bewaakt bij het oud&nieuw-feest in 
Rotterdam, zowel bij oud&nieuw 2011/2012 als bij 2012/2013, bij Dordt in Stoom en bij de 
Wereldhavendagen te Rotterdam. Ook werd er samengewerkt met Reddingsbrigade Breda op 
Koninginnedag in Breda en bij de bewaking van zeilwedstrijden bij Drimmelen. 
 
Bezetting CVR 
In 2012 bestond de CVR uit Anne-Marie Meerkerk, Chris Boer, Jacob Meerkerk en Johan Heikoop. In 
oktober is Roy Groenendijk de commissie komen versterken. In 2013 zal de CVR bestaan uit de 
genoemde 5 personen. 


