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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2013

De CVR-leden hebben in 2013 onder andere zorg gedragen voor de coördinatie en verzorging van opleidingen en
oefeningen binnen het Varend Redden, de coördinatie van bewakingen en evenementen en het onderhouden van
de boten en bijbehorend materieel.

Opleidingen
In 2013 werden er op 4 niveaus opleidingen verzorgd binnen het Varend Redden. De pilot met die eind 2012 is
opgestart,  waarbij  1  groep  kandidaten ging starten  met  de nieuwe opleidingen  Waterhulpverlening  (WHV),  is
helaas niet geslaagd. Doordat de verschillen tussen de oude en nieuwe diplomalijn behoorlijk groot bleken te zijn,
was het namelijk lastig om de nieuwe diploma-eisen te verwerken binnen de huidige opzet van de VR-opleidingen.
Na de zomer is daarom gekozen voor een gewijzigde opzet van de opleidingen. In 2014 zullen de WHV-opleidingen
breder toegepast gaan worden binnen Varend Redden.

Op 11 september is er een open opleidingsavond georganiseerd bij het Varend Redden. Er zijn daarna 5 nieuwe
leden gestart  met  de VR-opleidingen.  In  de loop van het  jaar hebben ook enkele  leden aangegeven te  willen
stoppen met Varend Redden, waardoor de VR-afdeling eind 2013 23 leden telde.

Naast  de reguliere VR-opleidingen,  hebben verschillende VR-kandidaten succesvol  deelgenomen aan de EHBO-
cursus  die  binnen  de  Reddingsbrigade  werd  georganiseerd.  Daarnaast  is  1  van  de  VR-leden  gestart  met  de
landelijke opleiding tot Officier van Dienst Reddingsbrigade (OvD-Red).

Oefeningen
De VR-leden namen in 2013 ook deel aan regionale en landelijke oefeningen. Op 13 april werd er een landelijke
oefening georganiseerd in de buurt van Oss. De VR-eenheid van Reddingsbrigade Hardinxveld was 1 van de 25
deelnemende  eenheden  tijdens  deze  oefening.  Eind  mei  werd  er  een  trainingsweekend  georganiseerd  door
Reddingsbrigade Domburg. Er namen 5 Hardinxveldse VR-leden deel aan dit leerzame weekend. Op 28 september
werd er een bondschipperoefening georganiseerd in Dordrecht. Naast 3 Hardinxveldse bondsschippers, waren er
ook 2 VR-leden als slachtoffer aanwezig tijdens deze oefening. Op 5 oktober werd dezelfde oefening nogmaals
georganiseerd en waren er opnieuw 2 VR-leden aanwezig om slachtoffer te spelen. Op 4 november gingen 4 VR-
leden naar een multidisciplinaire regionale oefening op de Reeuwijkse plassen. Tijdens deze oefening werd er
intensief samengewerkt met 12 andere Reddingsbrigades, de brandweer, ambulancedienst en defensie.

Bewakingen en evenementen
De leden van het Varend Redden hebben zich in 2013 opnieuw ingezet bij diverse bewakingen en evenementen. In
maart  leverden 6 VR-leden een bijdrage aan de opnames van een aflevering van het  populaire tv-programma
Dokter Tinus. De aflevering werd op 4 september uitgezonden, waarbij de Hardinxveldse boot en bemanningsleden
diverse keren in beeld kwamen. Ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuwe multifunctionele sleepboot
ontving de VR-afdeling eind maart een royale gift van Van Wijngaarden Marine Services. Er werden op de Merwede
actiefoto's gemaakt om bij het persbericht over deze gift te plaatsen. Begin 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 diverse VR-leden aanwezig met een informatiekraam en werden
er rondvaarten verzorgd voor het publiek. Verder werd er bewaakt bij de Drakenbootraces en Lingehavenconcerten
in Gorinchem, de Jobe Fusion of Fun Tour te Maurik en bij de Sinterklaasintochten in Gorinchem en Hardinxveld.
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In samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht werd er bewaakt bij het nationale vuurwerk te Rotterdam, zowel
tijdens de jaarwisseling van 2012 naar 2013 als van 2013/2014. Daarnaast werd er assistentie verleend aan de
Dordtse  collega's  tijdens  de  Wereldhavendagen  te  Rotterdam.  In  samenwerking  met  Reddingsbrigade  Breda
werden er rondvaarten georganiseerd in Breda op Koninginnedag en werd er bewaakt bij  zeilwedstrijden nabij
Drimmelen.

Vooralarm Nationale Reddingsvloot (NRV)
Reddingsbrigade Hardinxveld is 1 van de Reddingsbrigades die onderdeel uitmaakt van de Nationale Reddingsvloot
(NRV). De NRV kan bij overstromingen en rampen worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Op 5 december
kreeg de Hardinxveldse VR-afdeling vanuit  Reddingsbrigade Nederland een vooralarm NRV. In verband met de
verwachte storm, hoge waterstanden en springtij  werden, verspreid over het land,  ruim 50 reddingseenheden
gevraagd om zich voor te bereiden op een eventuele inzet. Gelukkig was daadwerkelijke inzet niet nodig en werd
op 6 december werd het vooralarm geannuleerd. Voor de Hardinxveldse VR-ploeg bleek dit vooralarm een goede
oefening.

Bezetting CVR
Begin 2013 bestond de CVR uit  Anne-Marie Meerkerk,  Chris  Boer, Jacob Meerkerk,  Roy Groenendijk en Johan
Heikoop. Jacob Meerkerk heeft met ingang van de ledenvergadering in maart de CVR verlaten. Wij willen Jacob
nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de CVR en voor de belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij het opzetten
van de VR-afdeling in Hardinxveld en bij de bouw van het botenhuis! In 2014 zal de CVR bestaan uit Anne-Marie,
Chris, Roy en Johan.

De Commissie Varend Redden
cvr@hgrb.nl
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