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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2015 
 
De Commissie Varend Redden (CVR) heeft in 2015 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. 
 
Opleidingen 
In 2015 zijn VR-opleidingen verzorgd voor meerdere groepen op verschillende niveaus. De lessen vonden plaats op 
woensdagavond en zaterdagochtend. De praktijklessen bestonden uit praktische vaardigheidstrainingen 
gecombineerd met onderdelen uit de landelijke Waterhulpverlening (WHV) opleidingen. Daarnaast werden er 
theorielessen gegeven, waarbij onderwerpen als vaarregels, veiligheid en materiaalkennis behandeld zijn. In 2015 
werden er ook een aantal avonden in het zwembad georganiseerd, waarbij de VR-leden de zwemonderdelen uit de 
WHV-opleidingen konden oefenen. 
 
In het voorjaar van 2015 zijn een aantal VR-leden geslaagd voor de EHBO-opleiding. In het najaar is een nieuwe 
groep gestart met de EHBO-cursus die binnen de Reddingsbrigade wordt georganiseerd. In het voorjaar van 2016 
hopen zij examen te doen. Daarnaast namen diverse VR-leden deel aan de EHBO-herhalingslessen die binnen de 
Reddingsbrigade worden gegeven. 
 
Na de zomerperiode zijn 4 nieuwe leden van start gegaan met de VR-opleiding. Eind 2015 telde de VR-afdeling 25 
leden. 
 
Oefeningen 
Naast de oefeningen tijdens de lessen, namen de VR-leden in 2015 deel aan diverse plaatselijke en regionale 
oefeningen. Op 11 april waren tien VR-leden aanwezig bij de regionale oefening ‘Hollandse Waard’ in de Biesbosch 
bij Drimmelen. In dit geval waren de Hardinxveldse VR-leden geen deelnemers van de oefening, maar hielpen zij de 
organisatie door oefenscenario’s voor te bereiden of door slachtoffer te spelen. In april en mei stonden er twee 
plaatselijke oefeningen op het programma, maar deze zijn afgelast vanwege een tekort aan deelnemers. Op 
woensdagavond 10 juni hebben een aantal VR-leden samen met de collega’s van Reddingsbrigade Dordrecht 
deelgenomen aan een oefening met twee uitdagende scenario’s. Het weekend daarna zijn een aantal VR-leden 
afgereisd naar Zeeland voor een oefenweekend georganiseerd door Reddingsbrigade Domburg. Op 23 september is 
er samen met het plaatselijke Rode Kruis een oefening georganiseerd en uitgevoerd. Deze oefening was voor beide 
partijen erg leerzaam en was nuttig om de operationele samenwerking te oefenen en te verbeteren. Tot slot is er op 
10 oktober door de plaatselijke schippers geoefend, waarbij er meerdere scenario’s met verschillende soorten 
slachtoffers aan bod kwamen. 
 
Bewakingen en evenementen 
De leden van het Varend Redden hebben zich in 2015 ingezet bij diverse bewakingen en evenementen. Rond de 
paasdagen waren er VR-leden met een boot en een tafel vol informatiemateriaal aanwezig bij de Paasshow van 
sponsor Bouwmeester Watersport. Eind april hebben de jongere Reddingsbrigade-leden kennis gemaakt met 
Varend Redden tijdens de VR-workshop van de JC. Op Bevrijdingsdag werd er bewaakt bij een lasershow in de 
haven van Sliedrecht. Het weekend daarna was de VR-ploeg met een boot aanwezig bij de drakenbootraces in 
Gorinchem.  
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Op 4 juni waren twee VR-leden met de Tinn Silver aanwezig op de fancy fair van de Regenboogschool in Boven-
Hardinxveld. Twee weken later was de Reddingsbrigade met een groep vrijwilligers duidelijk aanwezig op de 
braderie in Hardinxveld, waarbij er rondvaarten werden verzorgd voor het publiek. In de zomermaanden hebben 
VR-leden geassisteerd bij een vrijgezellenfeest van een Reddingsbrigade-lid, een jeugdavond op de Merwede en een 
zwemwedstrijd in de Giessen voor een goed doel. Na de zomervakantie hebben de VR-leden in september drie 
dagen lang bewaakt bij de Lingehavenconcerten te Gorinchem. Na de schipperoefening op 10 oktober zijn een 
aantal VR-leden direct doorgevaren om over de veiligheid van de zwemmers te waken bij een 1/8
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een goed doel. In november hebben de VR-leden ervoor gezorgd dat Sinterklaas veilig aan land kwam in Boven-
Hardinxveld, Gorinchem en Sliedrecht. 

Verder werd er in 2015 in samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht bewaakt bij het nationale vuurwerk te 
Rotterdam, de activiteiten rond het bezoek van de Koninklijke Familie aan Dordrecht op Koningsdag, het 
Baggerfestival in Sliedrecht, de City Swim in de grachten en havens van Dordrecht en de Wereldhavendagen te 
Rotterdam.  

In samenwerking met Reddingsbrigade Breda werden er op Koningsdag rondvaarten georganiseerd in Breda en 
werd er in oktober bewaakt bij zeilwedstrijden bij Drimmelen. Daarnaast is er in maart geassisteerd bij een 
Reddingsbrigade-promotiedag in Breda, waarbij de Tinn Silver van Reddingsbrigade Breda officieel werd gedoopt. 

Materieel 
Reddingsbrigade Hardinxveld beschikt over een vloot van drie boten, namelijk een Tinn Silver 550 Rescue die 
onderdeel uitmaakt van de Nationale Reddingsvloot (NRV), een Arimar Scuba 540 RIB die in bruikleen is gegeven 
door Bouwmeester Watersport en een Mulder en Rijke reddingsvlet. In 2015 is er diverse keren onderhoud 
gepleegd aan de boten, het botenhuis en alle toebehoren. In maart zijn er in het kader van NLdoet allerlei kleine en 
grote klussen uitgevoerd in en rond het botenhuis door vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging. In mei zijn 
de boten en het botenhuis extra opgepoetst voor de jubileumdag op 30 mei. 

In 2015 zijn drie overlevingspakken die behoren bij de NRV-eenheid vervangen door een nieuw type werkpakken. 
De komende jaren hopen we de andere overlevingspakken ook geleidelijk te kunnen vervangen door nieuwe 
werkpakken. 

Samenwerking 
Zoals blijkt uit het overzicht van de oefeningen, bewakingen en evenementen, wordt er op operationeel gebied 
geoefend en samengewerkt met diverse partijen. Binnen het samenwerkingsverband tussen de regionale 
Reddingsbrigades (RVR) is in 2015 gewerkt aan de intensivering van de samenwerking tussen de Reddingsbrigades 
onderling en tussen de RVR en andere hulpdiensten. Dit heeft in de praktijk helaas nog niet geleid tot nieuwe 
samenwerkingsverbanden op organisatorisch en praktisch gebied. In 2016 zal hier verder aan gewerkt worden. 

Bezetting CVR 
In 2015 bestond de CVR uit Chris Boer, Dominique Geurts, Roy Groenendijk en Johan Heikoop. In 2016 zal de CVR 
verder gaan in dezelfde samenstelling. Binnen de CVR bestaat nog een vacature voor een extra commissielid.  

De Commissie Varend Redden 
cvr@hgrb.nl 


