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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2014 
 

De CVR-leden hebben in 2014 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 2014 zijn VR-opleidingen verzorgd op verschillende niveaus. De lessen vonden plaats op 

woensdagavond en zaterdagochtend. De praktijklessen bestonden uit praktische vaardigheidstrainingen 

gecombineerd met onder- delen uit de landelijke Waterhulpverlening (WHV) opleidingen. Daarnaast 

werden er theorielessen gegeven waarbij onderwerpen als vaarregels, veiligheid en materiaalkennis 

behandeld zijn. In 2014 hebben de VR-leden geen examen gedaan. In 2015 zullen de WHV-onderdelen 

verder opgenomen worden in de VR-opleidingen en is het de bedoeling om richting examens te gaan 

werken. 

 

Op 10 september is er een open opleidingsavond georganiseerd. 

Er zijn daarna 3 nieuwe leden gestart met de VR-opleidingen. Eind 2014 telde de VR-afdeling 24 leden. 

 

Naast de reguliere VR-opleidingen, zijn een aantal VR-leden in het najaar begonnen met de EHBO-cursus 

die binnen de Reddingsbrigade wordt georganiseerd. In het voorjaar van 2015 hopen zij examen te doen. 

Daarnaast nemen verschillende VR-leden deel aan de EHBO-herhalingslessen die binnen de 

Reddingsbrigade worden gegeven. 

 

Oefeningen 

De VR-leden namen in 2014 deel aan verschillende plaatselijke en regionale oefeningen. Op 16 april is er 

een grote oefening georganiseerd en uitgevoerd met het plaatselijke Rode Kruis. Deze oefening was voor 

beide partijen erg leerzaam. Op 24 mei hebben een aantal VR-leden als figurant deelgenomen aan de 

SAR-oefening LIVEX2014 bij Hoek van Holland. Eind september hebben enkele Hardinxveldse VR-leden 

een grote oefening georganiseerd voor de VR-leden van Reddingsbrigade Hardinxveld en 

Reddingsbrigade Breda. De oefening bestond uit een gezamenlijk bezoek aan brandweer Dordrecht en 

een evacuatie - oefening op de Merwede. 

De oefendag werd afgesloten met een gezellige barbecue. In oktober is er 3 avonden geoefend met de 

plaatselijke brandweer. Deze gezamenlijke oefening was voor beide partijen leerzaam en nuttig. 

 

Bewakingen en evenementen 

De leden van het Varend Redden hebben zich in 2014 ingezet bij diverse bewakingen en evenementen. In 

april leverden een aantal VR-leden, net als in 2013, een bijdrage aan de opnames van het tv-programma 

Dokter Tinus. Dit keer was gevraagd om voor de veiligheid aanwezig te zijn bij een scène in de rivier, dus 

kwam de Reddingsbrigade niet in beeld. Rond de paasdagen waren er VR-leden met 2 boten en een tafel 

vol informatie- materiaal aanwezig bij de Paasshow van sponsor Bouwmeester Watersport. In juni waren 

er op de braderie in Hardinxveld diverse VR-leden aanwezig met een informatiekraam en werden er 

rondvaarten verzorgd voor het publiek.  
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In de zomermaanden hebben VR-leden geassisteerd bij een kinderfeestje, een jeugdavond op de 

Merwede en een zwemwedstrijd voor een goed doel. Verder werd er in 2014 bewaakt bij de 

Drakenbootraces in Gorinchem, de Gondelvaart op de Giessen en bij de Sinterklaasintochten in 

Gorinchem, Sliedrecht en Hardinxveld. 

 

In samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht werd er bewaakt bij het nationale vuurwerk te 

Rotterdam, zowel tijdens de jaarwisseling 2013-2014 als 2014-2015. Daarnaast werd er assistentie 

verleend aan de Dordtse Reddingsbrigade tijdens de Wereldhavendagen te Rotterdam. 

 

In samenwerking met Reddingsbrigade Breda werden er op Koningsdag rondvaarten georganiseerd in 

Breda en werd er bewaakt bij zeilwedstrijden bij Drimmelen. 

  

Nieuw materieel 

Reddingsbrigade Hardinxveld is één van de Reddingsbrigades die onderdeel uitmaakt van de Nationale 

Reddingsvloot (NRV). De NRV kan bij overstromingen en rampen worden ingezet voor evacuatie en 

hulpverlening. Tot juni had de Hardinxveldse VR-afdeling de beschikking over een NRV-reddingsvlet 

inclusief bijbehorend materieel. Eind juni is de 17 jaar oude reddingsvlet vervangen door een nieuwe 

Tinn Silver 550 Rescue. Deze aluminium werkboot is een stuk groter en sterker dan zijn voorganger en 

zal worden ingezet bij rampen, oefeningen en evenementbewakingen. 

 

In november ontving de Reddingsbrigade een Automatische Externe Defibrillator (AED) van Stichting De 

Kaai. Deze AED is een belangrijke aanvulling op de standaarduitrusting van de reddingsboten bij rampen 

en evene- mentbewakingen. 

 

Bezetting CVR 

Begin 2014 bestond de CVR uit Anne-Marie Meerkerk, Chris Boer, Roy Groenendijk en Johan Heikoop. 

In september is Dominique Geurts de CVR komen versterken. In november heeft Anne-Marie de CVR 

verlaten. Wij willen Anne-Marie hartelijk bedanken voor haar inzet voor de CVR! In 2015 zal de CVR 

bestaan uit Chris, Dominique, Roy en Johan. Daarnaast is er een vacature voor een extra commissielid. 

 

De Commissie Varend Redden  

cvr@hgrb.nl 


