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Jaarverslag Commissie Varend Redden (CVR) 2016 
 
De Commissie Varend Redden (CVR) heeft in 2016 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 2016 zijn VR-opleidingen verzorgd voor meerdere groepen op verschillende niveaus. De lessen waren 
in eerste instantie op woensdagavond en zaterdagochtend. Na de zomer is de vaste opleidingsavond 
verplaatst van woensdag- naar dinsdagavond. De praktijklessen bestonden uit praktische 
vaardigheidstrainingen gecombineerd met onderdelen uit de Waterhulpverlening (WHV) opleidingen. 
Daarnaast werden er theorielessen gegeven en speciale avonden georganiseerd, zoals een bezoek van 
een traumaverpleegkundige. Er werden ook opleidingsavonden in het zwembad georganiseerd, waarbij 
VR-leden zwemonderdelen uit de WHV-opleidingen konden oefenen. Eind 2016 is er met de TC overlegd 
om de WHV-opleidingen breder te integreren in de opleidingsstructuur van de vereniging en 
zwemonderdelen uit de WHV-opleidingen toe te voegen aan de bestaande zwemmend redden 
opleidingen. In 2017 zullen hierin concrete vervolgstappen worden gezet.  
 
In het voorjaar van 2016 zijn een aantal VR-leden geslaagd voor de EHBO-opleiding. Daarnaast namen 
diverse VR-leden deel aan de EHBO-herhalingslessen die binnen de Reddingsbrigade worden gegeven. 
In augustus heeft een VR-lid bij een collega-Reddingsbrigade het diploma Lifeguard Schipper Beach 
behaald en eind 2016 is een VR-lid geslaagd voor de landelijke opleiding tot Officier van Dienst 
Reddingsbrigade (OvD-Red). 
 
Oefeningen  
Naast de oefeningen tijdens de lessen, namen de VR-leden in 2016 deel aan diverse plaatselijke en 
regionale oefeningen. Eind februari hadden een aantal VR-leden een grote interne oefening 
georganiseerd. Met hulp van een aantal brandweerlieden en verschillende vrijwilligers werd het een 
leerzame en gezellige oefendag voor de VR-leden. Op 16 april was een Hardinxveldse eenheid aanwezig 
bij de regionale oefening ‘Keerpunt’ op de Kagerplassen. In juli en oktober werd er met diverse andere 
brigades geoefend in de Biesbosch bij Drimmelen. In december werd er opnieuw een leerzame 
oefenochtend georganiseerd. Gedurende het jaar zijn verschillende leden ook actief geweest bij 
oefeningen en strandwacht bij collega-Reddingsbrigades, om zo hun kennis uit te breiden en in de praktijk 
te brengen. 
 
Bewakingen en evenementen  
De leden van het Varend Redden hebben zich in 2016 ingezet bij diverse bewakingen en evenementen. 
Rond de paasdagen waren VR-leden met een boot en informatiemateriaal aanwezig bij de Paasshow van 
VRsponsor Bouwmeester Watersport. Eind april hebben diverse VR-leden geassisteerd bij opnames voor 
het tv-programma Dokter Tinus. De Reddingsbrigade speelde een voorname rol in het scenario van één 
van de afleveringen, dus werd er een beroep gedaan op onze mensen, materialen en kennis. Na 
uitgebreide voorbereidingen volgden drie lange opnamedagen, waarbij de VR-leden adviseerden, 
figureerden en hand- en spandiensten leverden. De betreffende aflevering is op 29 augustus uitgezonden.  
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In mei waren een aantal VR-leden op de kade en op het water aanwezig bij drakenbootraces in de haven 
van Gorinchem. Op 4 juni assisteerden een aantal VR-leden bij een regionale brandweerwedstrijd in 
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. Vier prijswinnaars 
zijn later getrakteerd op een gezellige en leerzame vaarochtend op de Merwede.  
 
In de zomervakantie hebben VR-leden geassisteerd bij een jeugdavond op de Merwede en een 
afscheidsavond voor twee brandweerlieden van het plaatselijke korps. Op 10 september was een grote 
groep vrijwilligers actief op het water en bij de kaartverkoop tijdens de Gondelvaart op de Giessen. In 
september waren er ook leden actief bij het WK Lifesaving in Eindhoven en Noordwijk. In november is de 
Sinterklaasintocht in BovenHardinxveld, Gorinchem en Sliedrecht vanaf de kade en het water beveiligd. In 
december hebben verschillende VR-leden zich bij collega-Reddingsbrigades ingezet tijdens de 
sponsoractie Serious Rescue.  
 
Verder werd er in 2016 in samenwerking met Reddingsbrigade Dordrecht gewaakt over de veiligheid op 
en rond het water tijdens de City Swim in Dordrecht en het WK Paratriatlon, de Wereldhavendagen en het 
nationale vuurwerk in Rotterdam. In samenwerking met Reddingsbrigade Breda werd er in oktober 
bewaakt bij zeilwedstrijden bij Drimmelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er, vanwege het 
slechte weer, geen assistentie nodig bij de rondvaarten op Koningsdag in Breda.  
 
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. Daarnaast beschikt de 
Reddingsbrigade over speciale uitrusting voor de boten en bemanning, zoals werkpakken, 
communicatiemiddelen, reddingsvesten en EHBO-materiaal. 
 
Diverse vrijwilligers en sponsoren hebben in 2016 een bijdrage geleverd aan het onderhoud van het 
materieel door onderhoud en reparaties uit te voeren, oefenmateriaal te doneren of materialen kosteloos 
of met korting te leveren. In april wonnen een aantal leden de 1e prijs bij een tentquiz. Het prijzengeld 
werd ter beschikking gesteld voor onderhoud van de vloot. Met steun van het Rivierenlandfonds en de 
Club van 100 konden ook 2 nieuwe werkpakken worden aangeschaft. Bedankt voor alle steun! Ook 
komend jaar hopen wij weer op ondersteuning te kunnen rekenen. 
 
Samenwerking  
Zoals blijkt uit het overzicht van de oefeningen, bewakingen en evenementen, wordt er op operationeel 
gebied succesvol samengewerkt en geoefend met diverse partijen. Het samenwerkingsverband tussen de 
regionale Reddingsbrigades (RVR) leverde in 2016 echter nog niet de gewenste concrete resultaten. In 
2017 zal hier verder aan gewerkt worden onder leiding van de nieuwe RVR-coördinator die eind 2016 is 
benoemd. 
 
Bezetting CVR 
De CVR bestond in 2016 uit Chris Boer, Dominique Geurts, Roy Groenendijk en Johan Heikoop. Chris 
Boer gaat met ingang van de ledenvergadering de CVR verlaten. Wij willen Chris hierbij bedanken voor 
zijn jarenlange inzet voor de CVR en de belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij het opzetten van het 
Varend Redden in Hardinxveld. De definitieve samenstelling van de CVR voor 2017 is op het moment van 
schrijven nog niet bekend. 
 
De Commissie Varend Redden 
cvr@hgrb.nl 
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