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INLEIDING 

Het jaarverslag 2012 van de secretaris: dankzij sponsoring en inzet 
van alle bestuursleden is het bestuur er wederom in geslaagd om 

de gekozen opmaak te continueren. Het bestuur hoopt dat u dit 
jaarverslag met veel plezier leest. 

VAN DE VOORZITTER 

Verwacht werd dat 2012 een bijzonder jaar zou worden. De vraag 
was of alle doelstellingen behaald zouden worden. Van een aantal 
doelstellingen was en is het bestuur afhankelijk van derden. 
Zo ook alle onderhandelingen over de huurtarieven van de 
zwembaden. Er is met alle badmanagers gesproken, evenals met 
de directeur sport en recreatie, en wethouder Laan. Het is duidelijk 
dat het landelijk beleid betreffende de huurtarieven hoogst 
waarschijnlijk gehandhaafd blijft. Veel verenigingen en zo ook de 
RRB zullen in zwaar weer terecht komen als kostendekkende huur 
gevraagd gaat worden. Prijsstijgingen voor de zwemlessen kunnen 
dan ook niet uitblijven. 
De werkgroep ledenadministratie heeft de migratie van de 
volledige ledenadministratie naar Sportlink zo goed als afgerond. 
T. van der Mast heeft speciaal een Access Database gemaakt die 
gevoed wordt vanuit Sportlink, om aan de rapportagewensen van 
de RRB te voldoen.  
Een tweetal bestuursleden heeft in samenwerking met onze 2e ere-
voorzitter P. Tijl de aanvragen van de omzettingen van de 
instructeursdiploma’s en de nieuwe lifeguard op tijd kunnen 
inleveren bij Reddingsbrigade Nederland. Bijna alle aanvragen zijn 
gehonoreerd. Ook dit jaar was een groot onderwerp het bijscholen 
van de instructeurs; in de loop van het jaar is er een technische 
commissie opgericht. Deze commissie heeft als doel het opleiden 
van onze medewerkers. Dit resulteerde in een grote bijscholing in 
oktober, ervaren instructeurs van andere reddingsbrigades hielpen 
ons hierbij. Aan Reddingsbrigade Nederland is gevraagd wat de 
mogelijkheden zijn om deel te gaan nemen aan de nieuwe 
instructeursopleidingen. Zoals het er nu naar uit ziet is er grote 
belangstelling van onze instructeurs voor deze opleidingen.  
Op het moment is het contact met REDNED goed te noemen, de 
RRB krijgt alle medewerking en wordt voor diverse zaken gevraagd 
om mee te doen, zoals o.m. het daadwerkelijk meewerken bij 
rampenbestrijding en het invoeren en opleiden voor C2000, het 

communicatiesysteem voor hulpverleners. Na twee jaar 
onderhandelen informeerde de gemeenteraad ons dat de RRB 
gekozen is voor de strandbewaking op de Maasvlakte 2. Het 
resultaat mag er zijn: op 25 mei wordt door Ronald Paul, directeur 
Havenbedrijf Rotterdam, een permanente post geopend en 
overhandigd aan onze voorzitter. Lopende het seizoen krijgt de 
strandwacht de beschikking over een nieuwe tractor en een auto. 
In december wordt bekend dat 2 nieuwe boten, een jetski en een 
quad aangekocht mogen worden voor het strand. Het bestuur 
hoopt, ondersteund door een goede promotiecommissie, meer 
leden aan zich te binden en bestaande leden langer vast te houden. 
Deze commissie heeft in 2012 de RRB gepresenteerd op de 
basisschooldagen in Alexanderpolder, waaraan gedurende twee 
dagen plusminus 5000 schoolkinderen deelnamen. Ook de 
gastlessen op het Alberda College zijn als zeer waardevol ervaren.  
Grote bekendheid kreeg de RRB door mee te doen met een boot 
aan Serious Rescue. In drie dagen tijd voeren enthousiaste 
strandwachtleden in een konvooi van reddingsboten van Arnhem 
naar Enschede. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden een 
bedrag van € 23.250,-- op.  
 
Voor 2013 staan we nog voor een aantal uitdagingen: 

 Doorgaan met scholing van onze medewerkers 
 Het continueren van de strandwacht op de Maasvlakte 
 Het opstarten van een rampenploeg 
 Verdere uitbouw van werving, voorlichting en propaganda  
 Onderzoeken of we in de tweede helft van 2013 weer les gaan 

geven in het gerenoveerde zwembad Oost 

 Huurprijzen zo rendabel mogelijk te houden 
 Sponsoren zoeken om kostendekkend te zijn 

 
Coen van Dee 

 
CLUBNIEUWS 

Op onze cluburen zijn 9.671 zwemmers verwelkomd. In voorgaande 
jaren zijn dit geweest: 13.633 (2011), 14.816 (2010), 15.016 
(2009), 16. 868 (2008). De terugloop is onder meer het gevolg van 
het sluiten van Zwembad Oost. Een gering aantal leden van 
Zwembad Oost zijn overgestapt naar de andere baden. De 
terugloop heeft gevolgen gehad voor de kosten/baten van de 
zwembaden. Door de terugloop en verhoging van de huurprijzen 
heeft het bestuur in 2012 moeten besluiten tot een verhoging van 
de entreeprijzen naar € 3,50. In 2012 zijn er geen voordrachten / 

benoemingen geweest. In 2012 is er een nieuwe commissie 
aangesteld: de Technische Commissie. In dit jaarverslag volgt een 
overzicht van de activiteiten. Het bestuur heeft gemeend, gezien 
het totale pakket van werkzaamheden, het aantal bestuursleden uit 
te breiden. Een aantal belangstellenden loopt al een aantal 
bestuursvergaderingen mee om zich te oriënteren respectievelijk 
te onderzoeken of zij zich serieus als kandidaat beschikbaar willen 
stellen. In 2013 zullen mogelijk een aantal zich beschikbaar stellen 
voor een bestuursfunctie (ALV 2013). 

ROTTERDAMSE REDDINGS BRIGADE  

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
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ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING) 

De Rotterdamse Vrijwillige Brigade tot het Redden van 
Drenkelingen is per 1 januari 2009 erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die de Belastingdienst 
heeft aangewezen als ANBI, hebben de volgende fiscale voordelen: 

Een ANBI behoeft geen successierecht of schenkingsrecht te 
betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het 
algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen 
belang, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.  

Als de Belastingsdienst een instelling heeft aangewezen als een 
ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de regels).

Per 1 januari 2010 zijn door de Belastingdienst nieuwe 
voorwaarden gesteld aan een ANBI. Met ingang van deze datum 
moest een instelling zich minimaal voor 90% inzetten voor het 
algemeen belang. De overige criteria zijn gelijk gebleven. 

De Belastingdienst heeft in oktober 2012 de ANBI status van de 
RRB onderzocht en in november 2012 akkoord bevonden en 
gecontinueerd. Zie ook www.belastingdienst.nl. Op deze website 
kunt u de erkenning van de Rotterdamse Reddings Brigade als 
ANBI verifiëren. 

SPONSORING / FINANCIELE STEUN 

De Rotterdamse Reddingsbrigade is de gemeente Rotterdam 
wederom zeer erkentelijk voor de jaarlijkse financiële steun per 
jeugdlid. Deze bijdrage wordt alleen toegekend aan verenigingen, 
welke aangesloten zijn bij een nationale bond die aangesloten is bij 
de NOC-NSF.  

Van de BP Raffinaderij Rotterdam heeft de RRB een substantieel 
bedrag ontvangen voor het opleiden van kaderleden. Voor deze 
bijdrage is het bestuur de BP-raffinaderij zeer erkentelijk. Het 
bestuur is ook aangenaam verrast door een donatie van de oud- 
secretaris van de bond. Ook deze donatie is zeer welkom.

INSTRUCTEURSOPLEIDING REDDINGSBRIGADE NEDERLAND 

Het bestuur heeft zich in 2012 ingezet om medewerkers met oude 
certificeringen te kwalificeren voor Instructeur niveau 2 / 3. Zie ook 
het artikel ‘VAN DE VOORZITTER’. In 2013 zullen besprekingen 
met Reddingsbrigade Nederland worden gecontinueerd. Het 
bestuur wil de kwaliteit van lesgeven waarborgen en naar een 

hoger plan brengen en alle bijscholingen / besprekingen met 
REDNED zijn daarop gericht. Eén van de taken voor de Technische 
Commissie is het stroomlijnen van de opleidingen in overleg met 
Reddingsbrigade Nederland.  

DIPLOMA EERSTE HULP VOOR MEDEWERKERS, EHAD/EM LEDEN 

In 2012 hebben 3 medewerkers van de zwembaden de opleiding 
EHBO gevolgd. Voor een 12-tal beveiligers is een cursus EHBO 
gegeven bij de Lischgroep. Alle kandidaten zijn geslaagd. Ook zijn 
er weer bijscholingslessen gegeven. 

De beveiligingsgroep heeft op 29 augustus op de Maasvlakte in de 
permanente reddingspost de gehele dag een bijscholing mogen 
ontvangen. 

SERIOUS REQUEST 

Reddingsbrigade Nederland steunt vanaf vrijdag 21 december de 
negende editie van 3FM Serious Request met voor de derde keer 
de actie “Serious Rescue”. Met de actie “Serious Rescue” halen 
reddingsbrigades met een 3-daagse vaartocht van Arnhem naar 
Enschede geld op voor het goede doel van Serious Request: “Het 
terugdringen van babysterfte als gevolg van gebrek aan medische 
zorg en begeleiding.” Van 21 tot en met 23 december zetten 27 
reddingsbrigades uit heel Nederland zich in voor de inzamelings-
actie “Serious Rescue”.  

De 27 deelnemende reddingsbrigades en ruim 250 deelnemende 
vrijwilligers varen, verenigd in “Serious Rescue”, van Arnhem naar 
het Glazen Huis in Enschede. Een afstand van ruim 100 kilometer, 
waarvoor 3 dagen in een lang lint van 30 reddingsboten wordt 
gevaren. Het doel van de actie was uiteraard om vooraf en 

onderweg zoveel mogelijk geld op te halen via sponsoren en andere 
activiteiten.  

De kosten van de vaartocht worden gedragen door de brigades 
zelf, door Reddingsbrigade Nederland en bijdragen van 
leveranciers.  

Het startschot voor “Serious Rescue” is gegeven door de 
burgemeester van Arnhem, mevrouw Pauline Krikke, op 
vrijdagochtend 21 december vanaf de Rijnkade om 09.30 uur. Op 
zondagmiddag 23 december rond 13.30 uur wordt idereen 
ontvangen in Enschede door wethouder Ed Wallinga. Het 
verzamelde bedrag is vervolgens in de vorm van een cheque 
overhandigd bij het Glazen Huis. 
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BEWAKING MAASVLAKTE 

Om alvast warm te lopen voor het komende strandseizoen zijn de 
strandwachtleden met hun partners uitgenodigd om een toer over 
de Maasvlakte II te maken in de Futureland Express. Warm was het 
niet, een stevige wind en sneeuw maakten het een bijzondere toer. 
Op de locatie waar de toekomstige strandpost geplaatst zou 
worden mocht iedereen uitstappen. De voorjaarsvergadering is op 
20 april gehouden voor de strandwachtleden, aangezien het 
bestuur pas de 2e week van april groen licht kreeg voor de 
strandbewaking op de 2e Maasvlakte. De vergadering is druk 
bezocht door enthousiaste nieuwsgierige leden. Gezien het korte 
tijdsbestek zijn de strandwachtleden pas op 27 en 28 juni gekeurd 
door de vaste keuringsartsen in Rozenburg. De nieuwe post en het 
1e gedeelte van het openbare strand zijn officieel op 25 mei 
geopend voor strandbezoekers en de sleutel van de post is door 
Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam overgedragen aan 
onze voorzitter evenals een plaquette. Hierna is de post door de 
strandwachtleden in gebruik genomen. De post is beschikbaar 
gesteld door het Havenbedrijf Rotterdam. Zaterdag 26 mei om 9.30 
uur start het strandseizoen voor de strandwachtleden. De media 
hebben veel aandacht besteed aan de opening van de 2e 
Maasvlakte, waarbij de Rotterdamse Reddingsbrigade goed op de 
kaart is gezet. De strandwachtleden zijn in aanloop op het seizoen 
bijgeschoold voor de nieuwe diplomalijn van KNBRD: EHBO-
diploma, O&G etc. Op 27 oktober is de EHBO-herhaling voor de 
1ste groep strandwachtleden gehouden in de post op de 
Maasvlakte. Alle EHBO-diploma’s zijn verlengd. VPR/GZH is door 
de gemeente Rotterdam benaderd, om zoals in voorgaande jaren 
als uitvoerende partij de RRB te faciliteren. In nauwe 
samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Havenbedrijf, 
VPR/GZH en de RRB zijn de benodigde overeenkomsten 
opgesteld. Het materieel kon niet meer tijdig besteld worden, 
waardoor op zoek gegaan moest worden naar alternatieven. De 
oude boten zijn opgeknapt, zodat ze weer in gebruik genomen 
konden worden. Op de valreep van het nieuwe strandseizoen is een 
tractor geleverd en op 26 juli krijgt de strandwacht een 
strandvoertuig tot haar beschikking in de vereiste oranje 
hulpverleningskleuren, met striping, optisch licht en 
geluidssignalen. Ook zijn er nieuwe communicatiemiddelen 
aangeschaft. De bouwvak vindt plaats van 23 juli tot en met 3 
augustus. Er was niet genoeg animo voor een volledige derde week 
maar gelukkig kon de RRB nog een aantal dagen spontaan 
beveiligen. Gemiddeld waren er in deze periode acht leden per dag 

aanwezig, zij zijn 24 uur / 7 dagen inzetbaar. De watersporters 
hebben de 2e Maasvlakte ook weer snel teruggevonden. Het was 
ook op winderige dagen een drukte van jewelste, op deze dagen 
zijn rond 150 watersporters geteld. De zeekadetten, waarvoor 
ieder jaar een stranddag georganiseerd is, namen direct weer 
contact met de RRB op, toen bekend werd dat de RRB weer actief 
was op de 2e Maasvlakte. Op 1 september is deze groep door de 
strandwacht ontvangen. De laatste bewakingsdag is op zondag 9 
september. In het weekend van 15 september is er opgeruimd, 
schoon gemaakt en zijn de spullen opgeborgen in de winterberging. 
Het extensieve strand is op 19 oktober officieel geopend, waardoor 
het gehele strand op de 2e Maasvlakte voor iedereen beschikbaar 
is. Op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam is op 28 oktober 
door een aantal strandwachtleden proef gezwommen nabij de 
blokkendam. Het proef zwemmen heeft tot doel om de stroming ter 
plaatse vast te stellen. Voor de eigen veiligheid is er met een lijn 
gezwommen en is er tevens een zwemmer met reddingboard op 
zee. Ook was er een boot met bemanning stand-by. Vastgesteld is 
dat er zeker bij opkomend water en wind uit bepaalde richting een 
gevaarlijke stroming kan ontstaan.  

Het onderhoud heeft een aantal strandwachtleden aan het einde 
van het seizoen ter hand genomen. De vlet en trailer zitten weer in 
een nieuw jasje zodat zij er weer netjes bijstaan. De strandwacht 
najaarsvergadering is in het zalencentrum Koos gehouden op 23 
november. Hier is het strandseizoen 2012 geëvalueerd. Niemand 
heeft kunnen bedenken dat na de inspanningen van de afgelopen 
jaren, mede in samenwerking met alle instanties een dergelijk mooi 
resultaat gerealiseerd is geworden. Echter voor volgend seizoen 
moet er geïnvesteerd worden in twee boten, een jetski, een quad, 
droogpakken, zwemvesten en een aantal kleinere benodigdheden. 
Tot slot: ondanks de onderbreking van 2 jaar zijn de vrijwilligers (en 
hun thuisfront) weer bereid gevonden om de beveiliging van de 
recreanten op zich te nemen. In 2012 waren er totaal 45 
bewakingsdagen; dit betekent een vrijwillige inzet van 501 
man/vrouw dagen, hetgeen neerkomt op iets meer dan 11 
vrijwilligers per dag, die gezamenlijk meer dan honderd uur per dag 
ter beschikking stelden. Deze beschikbaar gestelde tijd heeft tot 
een mooi strandseizoen geleid. Chapeau!  

Foto’s zijn te bezichtigen op www.RRB.nu. 

Onderstaand het overzicht van de Strandwacht reddingsacties. 

   

Actie Aantal Omschrijving 

Reddingsactie  
72 Hulp aan baders en zwemmers 

15 Hulp aan Kiters en andere watersporters 

EHBO 81 Diverse uiteenlopende EHBO gevallen 

Vermissing/vondeling 6 Jongen / meisje 

Berging Materiaal 28 Kite boards 

Drijfvoorwerpen 79 Diverse voorwerpen 

http://www.rrb.nu/
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BEVEILIGINGEN 

In 2012 hebben de leden van de Vrijwillige Rotterdamse Reddings 
Brigade op uitnodiging van diverse organisaties weer een aantal 
waterevenementen, waaronder onder andere Roeiwedstrijden 
Hollandse IJssel, Open Water Wedstrijd Binnenmaas en Maasrace 
2012, beveiligd. Zie ook het onderstaande overzicht. Het Rondje 
Noordereiland heeft dit jaar, vanwege het ontbreken van financiële 
steun, geen doorgang kunnen vinden. Op uitnodiging van 

Reddingsbrigade Nederland heeft de RRB tijdens de 
Wereldhavendagen in Rotterdam met twee vletten deel uitgemaakt 
van een spectaculaire avondshow, samen met diverse andere 
reddingsbrigades.  

In 2013 staan onze vrijwilligers weer klaar voor de beveiliging van 
waterevenementen.  

Overzicht beveiligingen: 

DATUM BEVEILIGING EVENEMENT INZET BOTEN 
AANTAL 
BEVEILIGERS 

13 mei Roeiregatta Bergse Achterplas Bergse Achterplas, Rotterdam 1x vlet 3 

27 mei 
10-15 kajakkers Rotterdam - Hoek 
van Holland 

Nieuwe Waterweg, Rotterdam - Hoek 
van Holland 

1x searider 2 AFGELAST 

31 mei 
zwemmer E. Bromeier / Das 
Blaue Wunder 

Nieuwe Waterweg, Rotterdam - Hoek 
van Holland 

1x searider 4 AFGELAST 

9 jun 
Roeiwedstrijden Hollandsche 
IJssel 

Hollandsche IJssel, Capelle a/d IJssel 1x searider 2 

23 jun Lange afstandswemmen  Binnenmaas, Mijnsherenland 2x vlet, 1x searider 7 
8 jul Big Jump Kralingse Plas, Rotterdam 1x vlet 2 
28 jul Rondje Noordereiland Maas, Rotterdam 2x vlet, 2x searider, 1x snelle boot 8 AFGELAST 
18 aug Hellevoetsluis Haringvliet, Hellevoetsluis 4x searider 8 
8 sep Maasrace 2012 Nieuwe Waterweg, Rotterdam 2x searider, 1x vlet 6 
8 sep Wereldhavendagen Nieuwe Waterweg, Rotterdam 2x vlet 6 
29 sep Ronde Tiengemeten Haringvliet, Hellevoetsluis 2x searider 3 
30 sep Ronde Tiengemeten Haringvliet, Hellevoetsluis 2x searider 4 AFGELAST 
28 okt Proefzwemmen Blokkendam, Recreatiestrand MVII 1x searider 8 
21 tot 23 
dec 

Serious Rescue 2012 Arnhem, Enschede 1x vlet 9 

TECHNISCHE COMMISSIE / BIJSCHOLING KADER 

In 2012 is er binnen de RRB een Technische Commissie opgericht, 
deze heeft als doelstelling de opleidingen en de kwaliteit hiervan te 
bewaken, ook houdt zij zich bezig met alle technische zaken op het 
gebied van zwemmen. 

Deze TC heeft dan ook in het kader van de nieuwe diplomalijn en 
het bijscholen van de instructeurs een 2 tal bijscholingsdagen 
georganiseerd namelijk één op 31 maart en één op 6 oktober. Deze 

beide dagen bestonden uit een theoretisch gedeelte en een praktijk 
gedeelte in het zwembad. 

Tijdens het praktijk gedeelte konden de kaderleden de nieuwe 
grepen en slagen zelf aan den lijve ondervinden, wat als erg nuttig 
werd ervaren. Beide dagen werden druk bezocht, de TC kijkt hier 
dan ook met genoegen op terug en kan stellen dat dit zeer leerzaam 
en nuttig is geweest. 

VERZEKERINGEN 

Het afgelopen jaar zijn er geen claims geweest, het bestuur is 
verheugd  dat zij vooruitstrevend  is geweest en dat zij alle 
verzekeringen,  welke continue aan veranderingen onderhevig door 
verantwoordelijkheden welke aan verenigingen worden gevraagd, 
daar waar nodig heeft aangepast. Echter ook de financiële kant  
hiervan zal in de toekomst aandacht vergen. 

De brigade heeft diverse verzekeringen gecontinueerd: 

 Transportgoederen verzekering 
 Ongevallenverzekering 
 Aansprakelijkheidsverzekering 
 Binnenvaartcasco verzekering 
 Geldverzekering 
 Rechtsbijstandverzekering 

 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
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EXAMENSECRETARIAAT, BEHAALDE DIPLOMA’S 

Onderstaande tabel toont het aantal geslaagde kandidaten per 
brevet/diploma in 2012 en 2011. Deze resultaten zijn bereikt door 
de inzet van de kandidaten en medewerkers van de Rotterdams 
Reddingsbrigade. Mede door de overgang van brevet a en brevet 

b naar ENVOZ -A, -B en -C is het aantal verzwommen diploma’s 
nagenoeg gelijk aan het aantal in 2011. Het bestuur verwacht dat 
deze lijn zich blijft voortzetten met de nieuwe diplomalijn van 
Reddingsbrigade Nederland. 

 ALEXANDER POLDER WILGENRING NOORD OOST KIND ZUID TOTAAL 

ENVOZ A 31 26 4  27 88 

ENVOZ B 11 8 8  12 39 

ENVOZ C 3 7 3  11 24 

Maanvis  1    1 

Inktvis  1    1 

RRB brevet a    5  5 

RRB brevet b    6  6 

brevet 1 3 8 2 11 6 30 

brevet 2 1 7 1 7 8 24 

brevet 3 8 4 3 8 3 26 

brevet 4 3 8  5 1 17 

brevet 5  2 2 2 4 10 

brevet 6    1 5 6 

insigne 1      0 

insigne 2     2 2 

insigne 3     4 4 

R.R.B-dipl,     2 2 

cert brons  4   2 6 

cert zilver  1    1 

cert goud 2 1   2 5 

KNBRD .A      0 

KNBRD .B  1    1 

strandbrevet       

strand A       

strand B       

Totaal 2012 62 79 23 45 89 298 

       

in 2011 40 81 38 25 57 241 

DIPLOMA LIJN REDDINGSBRIGADE NEDERLAND 

Het jaar 2012 is wat betreft de opleidingen binnen de RRB een jaar 
geweest van vele veranderingen. Per 1-9-2012 is de nieuwe 
diplomalijn van start gegaan, welke ons door Reddingsbrigade 

Nederland is opgelegd. Dit heeft veel energie en inspanning gekost 
van de instructeurs, Alles wat al zoveel jaren vertrouwd was kon 
men nu vergeten en moest het kader nu op een geheel nieuwe wijze 
de kinderen de nieuwe kunstjes van het zwemmen en zwemmend 
redden meester maken.
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BERGSE ACHTERPLAS REGATTA 

Na het succes van vorig jaar heeft op 13 mei 2012 voor de 2e maal 
de Berge Achterplas Regatta plaatsgevonden. Wederom was dit in 
Rotterdam-Schiebroek, bij scoutinggroep “De Lischgroep”. Net als 
vorig jaar verschenen er 10 teams aan de start voor de eerste 
wedstrijd om het NK Vletroeien van 2012. Dit zijn de teams van de 
Reddingsbrigades Gouda (1x), ’s Gravenzande (3x), IJsselstein 
(2x), Petten (1x), Leeuwarden (1x) en Rotterdam (2x). Voor het 
eerst zijn er meer damesteams ingeschreven dan heren- en/of 
jeugdteams. De dag begon om 12.00 uur met de aankomst van de 
eerste teams. Rond 13.30 uur was de start van de 1e wedstrijd: de 
6 kilometer voor de herenteams. Dit was een leuke wedstrijd om te 
zien. Bij de eerste wedstrijd, moeten alle teams toch weer even 
inkomen. Tussen het eerste en laatste team dat over de finish 
kwam zat ongeveer 10 minuten. Als eerste eindigde het team van 
IJsselstein met een tijd van 39.09. Rond 14.30 uur was de start van 

de 2e wedstrijd. De 3 kilometer voor de dames- en jeugdteams. 
Direct bij de start brak een van dames van Gouda haar roeiriem. 
Daar hield zij zelf gelukkig niets aan over. Ook dit was een leuke 
wedstrijd om te zien. Vooral de finish was extra spannend. Het 
damesteam van Petten kwam als eerste over de finish van de 
dames met een tijd van 31.49. Maar toen kwamen de damesteams 
van ’s Gravenzande en IJsselstein. Beide kwamen met een tijd van 
33.27 over de finish, waardoor zij dus een beide een gedeelde 2 
plek behaalden. Het jeugdteam van ’s Gravenzande was helaas het 
enige jeugdteam dat inschreven was. Hiermee werden zij dus 
automatisch eerste. Maar wel met een tijd van 30.35! Het was 
wederom een zeer geslaagd evenement met positieve reacties van 
deelnemers en medewerkers. Na de wedstrijd is er een drankje en 
een barbecue. Rotterdam heeft een 2e plaats bij de heren en een 
4e plaats bij de dames. 

NK VLETROEIEN

Dit jaar werd voor de 21e keer het Nederlands Kampioenschap 
Vletroeien georganiseerd. Dit jaar hebben er totaal 14 teams tegen 
elkaar opgenomen om het NK, met als nieuwkomer het jeugdteam 
uit Petten. In 2012 zijn er helaas maar vier roeiwedstrijden geroeid. 
Zandvoort heeft dit jaar niet deelgenomen aan het NK Vletroeien 
en daardoor was er dit jaar geen roeiwedstrijd in Zandvoort. 
Daarentegen heeft Petten dit jaar, voor het eerst een wedstrijd 
georganiseerd. De Rotterdamse Reddingsbrigade heeft dit jaar 
voor de 2e keer de Bergse Achterplas Regatta georganiseerd. Dit 
was net als vorig jaar een groot succes. Het verslag van dit 
evenement, vindt u onder Bergse Achterplas Regatta. De 
roeiwedstrijd in ’s-Gravenzande van 23 juni moest vanwege het 
slechte weer en hoge zee worden afgelast en kon niet meer op een 
andere datum worden ingepland. De roeiwedstrijd in Petten van 7 

juli ging gelukkig wel door. De Rotterdamse Reddingsbrigade nam 
deel met een dames- en herenteam. Deze eindigden tijdens deze 
zeewedstrijd op een verdienstelijke 4e en 2e plek. In september 
werden de laatste twee roeiwedstrijden om het NK Vletroeien 2012 
geroeid. Zaterdag 15 september werd er geroeid in Leeuwarden en 
op zondag 23 september was de afsluiting van het seizoen in 
IJsselstein. Onze dames- en herenploeg roeiden verdienstelijk mee 
in het klassement. De dames werden in de Leeuwarden 4e en de 
heren 3e. In IJsselstein stelde onze heren een 2e plek in het 
eindklassement veilig door in de 2e tijd te finishen na de heren uit 
IJsselstein. De dames werden uiteindelijk 4e in het NK klassement. 
Wij feliciteren het herenteam van IJsselstein, het damesteam van 
Petten en het jeugdteam van ’s-Gravenzande met het behalen van 
het kampioenschap in het NK Vletroeien

Heren Team Punten Dames Team Punten Jeugd Team Punten 

1. IJsselstein 4 1. Petten 4 1. ’s-Gravenzande 7 

2. Rotterdam 9 2. IJsselstein 9 2. Petten 9 

3. ‘s-Gravenzande 13 3. ’s-Gravenzande 10 3. Gouda 13 

ONDERLING ZWEMFEEST 

Op zaterdag 24 maart 2012 is er voor de 47ste keer het onderling 
zwemfeest gehouden. Uit alle baden komen kinderen en ouders 
samen om te zwemmen voor de Mulder-wisselbeker. Dit jaar 
hadden we 75 deelnemers: zwembad Charlois 23, zwembad 
Alexander 3, zwembad Noord 9, zwembad oost 7 en zwembad de 
Wilgenring 33. In de verschillende leeftijdscategorieën wordt er 
gezwommen in de individuele nummers. Zoals 25 of 50 meter op 
de buik, rug, vrije slag en een hindernis zwemmen. Naast de 
individuele nummers kunnen deelnemende families meedoen aan 

de familie-estafette. De kinderen krijgen de mogelijkheid om met 
hun ouders, broertjes/zusjes of andere familieleden een estafette 
te zwemmen. In drie verschillende slagen zwemt iedere zwemmer 
25 meter. Na afloop was er een prijsuitreiking. De snelste 
deelnemers kregen een medaille. Voor iedereen was er een bidon 
met koelelement. De Mulderbeker ging dit jaar naar zwembad 
Charlois met 81 punten. Zwembad de Wilgenring is tweede 
geworden met 70 punten en zwembad Alexander derde met 20 
punten. Iedereen kan terugkijken naar een gezellige middag.   



 

 

         

  Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 7 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

De nieuwjaarsreceptie is gehouden op 8 januari van 14:00 uur tot 
17:00 uur in het Oostelijk zwembad. De opkomst was wat minder 
dan de voorgaande jaren. De traditionele nieuwjaarstoespraak 
werd deze keer gehouden door de vice voorzitter Ed Asselé. Tevens 

was er weer de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en 
drankje elkaar bij te praten. Vele aanwezigen maakten van de 
gelegenheid gebruik om te zwemmen. Rond 17:00 uur nam een 
ieder afscheid van elkaar, terug blikkend op een geslaagde middag.  

SINTERKLAASFEEST 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn ook dit jaar weer langs geweest in de 
baden. Zij hebben daar met plezier gekeken naar wat de kinderen 
het afgelopen jaar geleerd hebben. Ze hebben heel wat kinderen 
de hand kunnen schudden en hebben met gulle hand snoepgoed 
uitgedeeld. Helaas zijn er ook dit jaar weer een aantal Zwarte 
Pieten in het water gevallen, maar dat is gelukkig allemaal nog goed 
gekomen. Bij het naar huis toe gaan hebben alle kinderen nog een 
cadeautje meegekregen in de vorm van een etui met stiftjes. 

In zwembad de Wilgenring vond de Sint het een hele eer om 
getuigschriften aan de andersvalide zwemmers te mogen uitreiken 
na hun proeve van bekwaamheid. 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het heel erg fijn gevonden om 
langs te mogen komen en hopen volgend jaar weer te mogen 
komen kijken naar de vorderingen van de kinderen.  

GEKLEED ZWEMMEN 

In 2012 hebben weer veel zwemmers meegedaan aan het gekleed 
zwemmen. In september/oktober werden de afstanden 250, 600 
en 1000 meter gekleed zwemmen door de commissie in de baden 

georganiseerd. Tijdens het Sinterklaasfeest organiseerden enkele 
baden 250 meter gekleed zwemmen. De commissie is blij dat het 
gekleed zwemmen nog steeds erg populair is in de baden. 

ARBO 

In 2012 zijn er twee formulieren uit de zwembaden en één formulier 
van het strand ontvangen. Naar aanleiding van de gemelde 
situaties op de formulieren is, indien nodig, actie ondernomen 
richting hoofd instructie van de betreffende zwembaden of 
commandant van de strandwacht. Het bestuur van de RRB roept 
alle leden op gevaarlijke situaties via een ARBO formulier te 
melden. Een ARBO formulier kan worden gedownload via 
www.RRB.nu informatie / formulieren. Mede middels de meldingen 

kan de brigade een veilige omgeving creëren voor de kinderen, 
volwassenen en ouders of verzorgers tijdens de club uren van de 
RRB in de diverse zwembaden of tijdens de strandwacht diensten 
op onze post aan Maasvlakte II. Wil je iets van zeer persoonlijke 
aard kwijt aan iemand van buiten de vereniging, ga dan naar 
www.RRB.nu zwemmen / vertrouwenspersoon voor het juiste 
telefoonnummer. 

PIETER TIJL BEKER 

De Pieter Tijl beker gaat naar de werkgroep Bergse Achterplas 
Roeiregatta. De werkgroep heeft zich ingezet om dit festijn met 
maar liefst 10 deelnemende teams te organiseren naar ieders 

tevredenheid. Het bestuur is er trots dat dergelijk evenement in 
Rotterdam is georganiseerd. 

INTERNET (WWW.RRB.NU) 

De website www.RRB.nu ging het 17e jaar in. Het aantal bezoekers 
gaf een stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. De 
nieuwe start van de strandwacht aan Maasvlakte 2 was de 
voornaamste reden van deze stijging. 

De website bevat, naast algemene informatie over de RRB, ook 
actuele nieuwsberichten. 

FLYERS 

Naast informatieverstrekking via internet is ook in 2012 met 
“informatie op maat” in de zwembaden uitgedeeld.

In februari, juni en november verschenen in diverse zwembaden 
flyers.  



 

 

PROMOTIE 

ROTTERDAMSE REDDINGSBRIGADE DAAGT ANDERSVALIDE UIT TIJDENS 
PARALYMPISCHE VUUR IN ROTTERDAM 

Op zaterdag 8 september 2012 heeft een groep instructeurs van onze andersvalide 
groep meegewerkt aan de zwemactiviteit, die was georganiseerd door de Sport 
Support en Sportmee, dit ter promotie van het Paralympische vuur in Rotterdam en 
de sporten voor mensen met een beperking op de kaart te zetten. Tijdens deze 
activiteit konden mensen met een beperking kennis maken met de diverse sporten 
waaronder de zwemsport. In zwembad West kunnen zij onder meer leren duiken, 
zwemmen en kennis maken met de reddingsbrigade en hier is dan ook goed gebruik 
van gemaakt. Het binnenhalen van een drenkeling of het opduiken van een pop was 
een wel geslaagde activiteit. 

BASISSCHOLEN SPORTDAGEN DEELGEMEENTE PRINS ALEXANDER 

De RRB heeft op 13 en 14 september 2012 promotie gemaakt tijdens de 
basisscholen sportdagen van de deelgemeente Prins Alexander. De kinderen 
konden naast de vele sportactiviteiten ook leren om een drenkeling te redden door 
middel van een klos of een touw. Ook was er de mogelijkheid om eens een kijkje te 
nemen in ons hulpverleningsvoertuig en in één van onze boten. Vooral de optische 
geluidssignalen waren erg interessant voor de vele kinderogen en oren. Samen met 
de politie waren op educatief gebied deze activiteiten enkele van de grootste 
attracties. 

OPSTART COMMISSIE AFDELING WERVING, VOORLICHTING & PROMOTIE 

Op 6 november gaf het bestuur toestemming voor het opstarten van deze 
commissie, met als doel “Het bevorderen van de propaganda en het werven en 
behouden van leden van de Rotterdamse Reddingsbrigade”. Door middel van twee 
werkgroepen wordt bereikt ons werk als reddingsbrigade zichtbaarder te maken. Dit 
kan de commissie niet alleen. Het bestuur is naarstig op zoek naar medewerkers die 
hierbij willen helpen. Alle hands aan dek! 

GASTLESSEN ALBEDA COLLEGE ROTTERDAM 

Op maandag 19 november 2012 hebben twee medewerkers van de Rotterdamse 
Reddingsbrigade gastlessen gegeven aan MBO leerlingen van het Albeda college 
te Rotterdam. Dit is gedaan in het kader van het vergroten van de kenbaarheid van 
de RRB, in de verwachting dat de RRB meer bekendheid krijgt bij de jeugd. Ook in 
het nieuwe jaar 2013 wordt deze strategie vervolgd. 

Colofon: 

Contactgegevens 

Rotterdamse Reddings Brigade 
Postbus 55009, 3008 EA Rotterdam 
Telefoon: 010-4472543 (voicemailservice) 
E-mail: info@RRB.nu 
Internet: www.RRB.nu  

Bestuur 

Voorzitter: Coen van Dee 
2e voorzitter: Ed Asselé 
Secretaris: Wim Soeters 
2e secretaris: Arnold Kok 
Penningmeester: Theo Soeters 
2e penningmeester: Patrick Brand 
Bestuursleden: Adrie de Keijzer 
 Rob Stornel 
 Sander Vink 
Erevoorzitters: dhr. Chr. Tijl,  dhr. P. Tijl  

Club uren 

Zwembad Alexander WOENSDAG 

18:45-19:25 kinderen 
19:30-20:10 kinderen  

Zwembad Charlois MAANDAG 

18:30-19:10 kinderen 
19:10-19:50 kinderen 
19:50-20:30 volwassenen  

Sportfondsen Noord WOENSDAG 

17:00-17:45 kinderen  

Zwembad Schuttersveld WOENSDAG 

21:00-21:45 volwassenen  

Zwembad de Wilgenring WOENSDAG 

18:00-18:40 kinderen 
18:40-19:20 kinderen 
19:20-20:00 volwassenen  

Rotterdamse Reddings Brigade 

Opgericht op 1 november 1925 

 

Beschermheer: de hoogedelachtbare heer 
A. Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam  

Aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland 
(K.N.B.R.D)  

Registratienummer 40342114 bij de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam  
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