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INLEIDING 

Het jaarverslag 2013 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 verwacht dat u dit 
jaarverslag met veel plezier leest. 

VAN DE VOORZITTER 

Terugkijkend op 2013 kan worden geconstateerd, dat de 
doelstellingen veelal behaald zijn, ondanks het feit dat de RRB 
afhankelijk is geweest van derde partijen. De samenwerking met 
Reddingsbrigade Nederland is goed, ondanks communicatie-
storingen met commissies van de bond. Hierdoor is veel contact 
met elkaar nodig. Deze tijd zouden wij graag aan andere projecten 
willen besteden.  

De onderhandelingen over de huurtarieven verliepen soepeler dan 
aanvankelijk verondersteld. De kostendekkende huren worden 
door de zwembaden (nog) niet doorgevoerd. We zien wel de trend 
dat badmanagers innovatiever worden om gelden binnen te halen. 
Een apart tarief vragen voor instructiebaden is er één van. 
Oplossingen van de RRB in deze zijn, waar mogelijk, het niet meer 
huren van instructiebaden. Prijsstijgingen van de entreeprijzen voor 
de zwemlessen kunnen niet voorkomen worden. 

Ook dit jaar hebben verschillende medewerkers onder het genot 
van een bakje koffie en gebak afscheid genomen van de RRB. Door 
vergrijzing van het medewerkerskorps zijn er veel nieuwe 
medewerkers nodig. De commissie Werving, Voorlichting & 
Promotie (WVP) is hier hard mee bezig en boekt hier goede 
resultaten mee. Eén van de nieuwe eisen hierin is het verplicht 
overleggen van een verklaring van goed gedrag. Tegelijkertijd is 
deze commissie op brede basis bezig met het promoten van de 
RRB (zie hiervoor het jaarverslag). In combinatie met het opzetten 
en begeleiden van het zwemuur andersvaliden in de Wilgenring, is 
de bestuursverantwoordelijke WVP (Kevin van Hengel) in 
december door de gemeente Rotterdam benoemd tot vrijwilliger 
van het jaar 2013; een feit waar de RRB zeker trots op is! Ook is 
er een stuk in de Oud-Rotterdammer verschenen waarop veel 
reacties van oud-leden gekomen zijn, die het leuk vinden dat de 
RRB nog steeds groot en actief is op het gebied van zwemmen. 

Lopende het jaar zijn we definitief overgestapt op het programma 
Sportlink voor onze ledenadministratie. Peter Tijl (erevoorzitter van 
de RRB) is onze nieuwe ledenadministrateur. In 2013 heeft Jan 
Asselé te kennen gegeven te stoppen met de ledenadministratie, 
alsmede met het notuleren van de bestuursvergaderingen. 

In januari werd door de Bond een introductie workshop instructeur 
gegeven. Medewerkers die opgaan voor de opleiding Instructeur 
moeten deze hebben gevolgd. Het resultaat is dat meerdere 
deelnemers zich aangemeld hebben voor de instructeur 2 en of 3 
opleiding. Verder werd er door de TC veel tijd en energie gestoken 

in het bijscholen van medewerkers in de baden. In 2013 zou 
zwembad Oost na renovatie weer geopend worden, echter door 
tegenslagen is dit uitgesteld naar februari 2014. Het bestuur heeft 
besloten om terug te keren in dit zwembad. Dit is dan wel op de 
dinsdagavond. Ondertussen is er een instructiegroep die deze kar 
wil gaan trekken. 

Vermeld mag worden dat een medewerker van ons - Remco 
Spiering – in zijn vakantie een medemens heeft gered van de 
verdrinkingsdood. Hiervoor is hij door Reddingsbrigade Nederland 
onderscheiden. 

De strandbewaking op Maasvlakte 2 had weer een druk seizoen. 
Opleidingen van strandwachters en het operationeel maken van 
twee nieuwe boten en een waterscooter hebben vele uren in beslag 
genomen. Zelfs tijdens de reünie 40 jaar strandwacht Maasvlakte 
waren de strandwachtleden bezig met een cursus vierwieldrive en 
waterscooter. In het voorseizoen volgden diverse personen de 
cursus rijden met optische en geluidsignalen, waar een ieder voor 
slaagde. Helaas is de RRB tegen het eind van het jaar 
geconfronteerd met een inbraak in onze nieuwe reddingspost, veel 
materiaal is ontvreemd. Lopende het jaar werd het RVR (regionale 
voorzieningen reddingsbrigades) convenant getekend. 
Daadwerkelijk werd er door een groep deelgenomen aan de 
grootste rampenoefening ooit gehouden in Nederland. Deze vond 
plaats op en rond de Reeuwijkse plassen. Voorbereidingen door de 
RVR vinden plaats om een rampenoefening in 2014 te houden op 
het Brielse meer. In 2013 is, evenals in 2012, door een grote groep 
enthousiaste strandwachtleden deelgenomen aan Serious Request 
(zie verder in dit jaarverslag). 

Voor 2014 staan we nog voor een aantal uitdagingen: 

 Doorgaan met het bijscholen en certificeren van onze 
medewerkers  

 Het continueren van de strandwacht op de Maasvlakte 

 Het opleiden van medewerkers voor de rampeneenheid 
 Het gezamenlijk oefenen met de RVR 
 Verdere uitbouw van werving, voorlichting en promotie.  
 Het starten van ons clubuur in zwembad Oost 
 Huurprijzen zwembaden en entreeprijzen leden goed betaalbaar 

houden 

 Sponsors zoeken om kostendekkend te zijn 
 
Coen van Dee 

ROTTERDAMSE REDDINGS BRIGADE  

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
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CLUBNIEUWS 

Op onze cluburen zijn 9.957 zwemmers verwelkomd. In voorgaande 
jaren zijn dit geweest: 9.671 (2012), 13.633 (2011), 14.816 (2010), 
15.016 (2009), 16. 868 (2008). 

Het aantal zwemmers en de huurprijzen van de baden hebben 
gevolgen gehad voor de kosten/baten van de zwembaden: het 
bestuur heeft in 2013 moeten besluiten tot een verhoging van de 
entreeprijzen naar €  3,50. 

In 2013 zijn er 4 leden tot lid van verdienste benoemd: R. Buis, 
N.W. Hemrica, T.J.C. van der Mast en K. van Tigchelhoven. De 
Pieter Tijl beker is uitgereikt aan de werkgroep ledenadministratie. 

Het bestuur heeft gemeend, gezien het totale pakket van 
werkzaamheden, het aantal bestuursleden uit te breiden. In 2013 
loopt een medewerker mee om zich te oriënteren respectievelijk te 
onderzoeken of hij zich als kandidaat beschikbaar wilt stellen. 

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 diverse fiscale voordelen. Per 
1 januari 2010 zijn door de Belastingdienst nieuwe voorwaarden 
gesteld aan een ANBI. Met ingang van deze datum moet een 
instelling zich minimaal voor 90% inzetten voor het algemeen 
belang. 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. Met ingang 
van 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Er komt 
een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen 

van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Om als 
ANBI geregistreerd te blijven moeten onder andere naam, RSIN of 
fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling, 
beleidsplan, belonings-beleid, doelstelling, verslag uitgeoefende 
activiteiten en financiële verslaglegging op de internetsite 
openbaar gemaakt worden. Wij hebben inmiddels onze internetsite 
www.RRB.nu aangepast. Voor meer informatie omtrent de 
voordelen van schenkingen aan een ANBI en de verplichtingen van 
een ANBI, alsmede de bevestiging van de Belastingdienst omtrent 
de status van de Rotterdamse Vrijwillige Brigade tot het redden 
van Drenkelingen als ANBI kunt u terecht op 
www.belastingdienst.nl/anbi. 

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 

VERZEKERINGEN 

De brigade heeft diverse verzekeringen gecontinueerd: 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering, Ongevallenverzekering,  
Transportgoederenverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, 
Binnenvaartcascoverzekering, Rechtsbijstandverzekering en 
Geldverzekering. In 2013 is er één claim geweest, dit naar 
aanleiding van een inbraak in onze reddingspost en loodsen op de 

Maasvlakte. Het bestuur is verheugd dat zij vooruitstrevend is 
geweest en dat zij alle verzekeringen, welke continu aan 
veranderingen onderhevig zijn (door verantwoordelijkheden welke 
aan verenigingen worden gevraagd; daar waar nodig) heeft 
aangepast. Echter ook de financiële kant hiervan zal in de toekomst 
aandacht vergen. 

ARBO 

De ARBO formulieren die wij gedurende het jaar 2013 ontvingen 
betroffen in 33% van de gevallen de zwembaden en in 67% het 
strand. Naar aanleiding van de gemelde situaties is, voor zover 
noodzakelijk, actie ondernomen richting hoofdinstructie van de 
betreffende zwembaden of met de commandanten van de 
strandwacht. Het bestuur van de RRB wil alle leden nogmaals 
wijzen op de mogelijkheid dat gevaarlijke situaties vooraf via een 
ARBO formulier gemeld kunnen worden. Een ARBO formulier kan 

worden gedownload via www.RRB.nu (informatie / formulieren). 
Door middel van deze meldingen kunnen wij een veilige omgeving 
creëren voor de kinderen, volwassenen en ouders of verzorgers 
tijdens de cluburen van de RRB in de diverse baden of tijdens de 
strandwachtdiensten op onze post aan het recreatiestrand op 
Maasvlakte II. Wil je iets van zeer persoonlijke aard kwijt kijk dan 
op www.RRB.nu (zwemmen / vertrouwenspersoon) voor het juiste 
telefoonnummer.



 

         

  Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden! 3 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zondagmiddag 6 januari werd bij de scoutinggroep “De 
Lischgroep”  de nieuwjaarsreceptie van de RRB georganiseerd. 
Naast bijpraten was er ook de gelegenheid om te roeien.  

Een aantal leden heeft zelfs een verfrissende nieuwjaarsduik 
genomen. Zo’n 40 (ere-)leden hebben gevolg gegeven aan de 
uitnodiging.  

SINTERKLAASFEEST 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn ook dit jaar weer langsgeweest in de 
baden, en 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 (waterdichte) etui voor een 
mobiele telefoon. 

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.  

ONDERLING ZWEMFEEST 

In 2013 heeft het Onderlinge Zwemfeest helaas niet kunnen 
plaatsvinden, dit gezien het zeer geringe aantal deelnemers. Voor 

volgend jaar zullen acties worden opgestart teneinde dit 
traditionele festijn in 2014 toch weer te kunnen organiseren .

GEKLEED ZWEMMEN 

In 2013 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. In de Wilgenring valt op dat de familie- en 

kennissen-groep steeds groter word. Ook 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. 

SERIOUS REQUEST 

Een groep strandwachtleden heeft zich van 21 t/m 23 december 
ingezet voor  het goede doel van de 3FM actie Serious Request. 
Het thema dit jaar was “het voorkomen van diarree, en daarmee 
het terugdringen van onnodige kindersterfte als gevolg van 
diarree”.  

Verenigd in “Serious Rescue”, hebben vrijwilligers in één lang lint 
van reddingsboten een vaartocht van ruim 115 kilometer, van 
Lemmer naar Leeuwarden, afgelegd. Aan deze actie verleenden 29 

verschillende reddingsbrigades hun medewerking en waren zij 
vertegenwoordigd met 40 reddingsboten en 350 vrijwilligers.  

Na aankomst in Leeuwarden werd samen met de andere RB’s en 
de KNBRD een bedrag van € 24.250,-- overhandigd in het Glazen 
Huis!  

Het ene goede doel helpt op deze manier het andere goede doel, 
want samen redden we het beter!. 

INTERNET (WWW.RRB.NU) 

De website www.RRB.nu ging het 18e jaar in. Het aantal bezoekers 
blijft gestaag stijgen. De reden hiervoor ligt vooral in promotie-
activiteiten. 

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

FLYERS 

 Naast informatieverstrekking via internet werd ook in 2013 
“informatie op maat” in de zwembaden uitgedeeld. 

In 2013 verschenen er tevens diverse algemene flyers. 
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BEWAKING MAASVLAKTE 

Voorafgaand aan het strandseizoen is van het bestuur en de 
strandwachtleden al de nodige inspanningen gevraagd. Zo zijn 
diverse besprekingen gevoerd en benodigde opleidingen en 
cursussen georganiseerd voor de strandwachtleden. 

De voorjaarsvergadering voor de strandwachtleden is op 26 april 
gehouden in zalencentrum “Koos”. De vergadering is druk bezocht 
door enthousiaste en nieuwsgierige leden die benieuwd zijn wat 
hen komend seizoen allemaal te wachten stond. Het keuren van de 
leden is op maandag 8 april en donderdag 11 april gedaan door de 
vaste keuringsartsen van huisartsenpraktijk Blankenburg in 
Rozenburg.  

Een aantal strandwachtleden is in aanloop naar het seizoen 
bijgeschoold voor het EHBO-diploma, hebben de cursus gedaan 
voor O&G (Optisch en Geluid) en het Vaarbewijs. Daarnaast zijn 
de leden op verschillende dagen opgeleid voor het varen met de 
waterscooter en heeft onze ‘wijkagent’ Henk Blauw een cursus en 
bijscholing gegeven voor het rijden op het strand met onze 
terreinwagen. Op 27 oktober is de EHBO herhaling voor de 
betreffende strandwachtleden gehouden in de post op de 
Maasvlakte. Alle EHBO-diploma’s zijn verlengd, de cursisten voor 
O&G, waterscooter en terrein rijden zijn geslaagd. Een aantal leden 
heeft het vaarbewijs I gehaald.  

VPR/G.Z-H is door de gemeente Rotterdam benaderd om, zoals in 
voorgaande jaren, als uitvoerende partij de RRB te faciliteren. 
Tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en VPR/G.Z-H 
zijn overeenkomsten opgesteld. VPR/G.Z-H heeft namens de 
Gemeente Rotterdam opdracht gegeven voor het bestellen van een 
waterscooter en 2 ribcrafts. Het overige materieel is in de aanloop 
naar het strandseizoen op een groot aantal dagen in het weekend 
door enthousiaste strandwachtleden onder handen genomen. Zo 
zijn onder andere de vletten met bijbehorende trailers opgeknapt. 
Op 9 maart heeft de strandwacht de waterscooter in ontvangst 
genomen en in mei en juni zijn de ribcrafts van Vesters Watersport 
uit Scheveningen afgeleverd. Hierdoor kon het strandseizoen met 
nieuw materiaal van start gaan.  

De strandwachtleden hadden niet durven dromen, dat ze al deze 
materialen tot hun beschikking zouden krijgen. Mede hierdoor is en 
zal het aantal strandwachtleden gaan toenemen. Volgend seizoen 
staat op de planning om nog te investeren in een quad waarna het 
materiaal compleet zal zijn.  

Tijdens de reünie in mei 2011 werd de belofte gedaan om bij de 
volgende reünie de nieuwe strandpost te laten zien. Bovendien 
bewaakt de strandwacht in 2013 voor het 40e jaar aan de 
Maasvlakte. Zo’n 80 (oud)strandwachtleden bezochten zaterdag 
18 mei de strandpost van onze reddingsbrigade aan Maasvlakte II. 

De reünie bezoekers konden tijdens de reünie kennis maken met 
de nieuwe moderne post van de brigade en het nieuwe materiaal 
(4WD, boten, tractor, waterscooter). De reünie is afgesloten met 
een barbecue. Mede door deze reünie heeft een oud strandwachtlid 
zich weer aangemeld als strandwachtlid.  

Vanuit de zwembaden en via de website van de RRB hebben zich 
dit jaar ook nieuwe strandwachtleden aangemeld.  

De bouwvak was van zaterdag 20 juli tot en met zondag 11 
augustus. Er was dit seizoen voldoende animo voor 3 volledige 
weken. Gemiddeld waren er in deze periode twaalf leden per dag 
aanwezig. Zij waren 24 uur gedurende 7 dagen inzetbaar. De SAR 
(Search and Rescue) helikopter heeft diverse keren Maasvlakte II 
bezocht. Op 27 juli hebben de aanwezige strandwachtleden na 
diensttijd met de SAR helikopter geoefend. Diverse 
strandwachtleden zijn door de helikopter uit het water gevist en op 
strand afgezet. De oefening is door beide partijen zo goed bevallen 
dat op een aantal extra dagen geoefend is.  

De watersporters zijn in grote getalen weer teruggekomen naar 
Maasvlakte II. Op winderige dagen was het een drukte van 
jewelste. Op deze dagen zijn meer dan 100 watersporters geteld 
waaronder velen uit het buitenland. Het is opgevallen dat ondanks 
deze drukte er geen ongelukken of aanvaringen zijn waargenomen. 
De waterscooter bleek een zeer adequaat reddingsmiddel bij 
(on)dieptes. De parasailers waren dit jaar voor het eerst weer terug 
op Maasvlakte II. Zij maken gebruik van de opwaartse wind welke 
van het strand omhoog tegen de duinen waait. In het laatste 
weekend liep één van hen een botbreuk aan het been op. In 
samenwerking met de ambulance is de betreffende persoon naar 
het Maasstad ziekenhuis gebracht.  

TV-Rijnmond heeft de Reddingsbrigade benaderd om mee te 
werken aan het vervolg van de serie over Maasvlakte II 
“Bovenwater”. Op 24 augustus zijn de opnames gemaakt van de 
Rotterdamse Reddings Brigade voor deze serie. De laatste 
bewaking dag was op zondag 16 september. In dit weekend is 
opgeruimd, schoongemaakt, alles is winterklaar gemaakt en de 
spullen zijn opgeborgen. Inbraak in de garageboxen op Maasvlakte 
II met veel schade en diefstal van veel materieel heeft de 
reddingsbrigade gedupeerd. Dit was een flinke domper na het 
strandseizoen.  

De strandwacht najaarsvergadering is op 23 november gehouden 
in zalencentrum “Koos”. In 2013 hebben we twee nieuwe 
commandanten mogen verwelkomen. De commandanten en een 
delegatie van het bestuur hebben voorgaand aan deze vergadering 
de koppen bij elkaar gestoken en alle zaken en gebeurtenissen 
uitgebreid besproken. Het seizoen is geëvalueerd; het 
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strandseizoen 2013 is een druk en leerzaam jaar geweest voor de 
strandwachtleden. Iedereen heeft de handen ineen geslagen om 
zoveel mogelijk ervaring op te doen en deze uit te wisselen.  

In 2013 waren er totaal 56 bewakingsdagen, cursusdagen niet 
meegeteld. Dit betekende een vrijwillige inzet van 763 man/vrouw 
dagen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 13 vrijwilligers per dag, die 
gezamenlijk meer dan 110 uur per bewaking dag ter beschikking 
stelden.  

Tot slot heeft de Rotterdamse Reddings Brigade op 10 april het 
samenwerkingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddings-
brigade (RVR)’ ondertekend, een samenwerking met omliggende 

reddingsbrigades. Dit heeft al geresulteerd in participatie van de 
RRB met de materialen van RB Ouddorp aan de rampenoefening 
“Samen Sterk” op maandag 4 november op de Reeuwijkse plassen. 
De Rotterdamse Reddings Brigade is opgenomen als 
rampeneenheid bij de KNBRD en zal in het 1e kwartaal van 2015 
worden uitgerust met een Tinn-Silver 550 Rescue-vaartuig en 
bijbehorende materialen.  

Foto’s en artikelen van de onderwerpen zijn terug te vinden op 
www.RRB.nu. 

 

Onderstaand het overzicht van de Strandwacht reddingsacties. 
  

Actie Aantal Omschrijving 

Reddingsactie  

68 Hulp aan baders en zwemmers 

34 Hulp aan Kiters en andere watersporters 

EHBO 77 Diverse uiteenlopende EHBO gevallen 

Vermissing/vondeling 18 Jongen / meisje 

Berging Materiaal 35 Kite boards 

Drijfvoorwerpen 93 Diverse voorwerpen 
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BEVEILIGINGEN 

De vrijwilligers van de Rotterdamse Reddings Brigade hebben in 
2013 wederom hun medewerking verleend aan diverse 
waterevenementen. De beveiliging van de Westelijke Regatta 
(roeien) op de nieuwe “Willem-Alexander baan” in Zevenhuizen 
beet op 25 en 26 mei het spits af. In juni gevolgd door de jaarlijks 
terugkerende evenementen “Roeiwedstrijden op de Hollandse 
IJssel” en “Open Water Wedstrijd Binnenmaas” (lange afstand 
zwemmen). In juli hebben wij een spetterend dansfeest van het 
Delfts Studenten Corps op een casco binnenschip in de 
Kortenoordsehaven beveiligd. In augustus werden wij, na een 
onderbreking van 1 jaar vanwege financiële perikelen van de 
organisatie, weer gevraagd voor “Rotterdam Swim” (de opvolger 
van het alom bekende “Rondje Noordereiland”). In het weekend 

van zaterdag 31 augustus en zondag 1 september gevolgd door de 
beveiliging van het eerste Rotterdamse Drakenboot festival. 
Verder hebben wij in september onze medewerking verleend 
tijdens de Wereldhavendagen aan de “Maasrace 2013” (roeien) en 
op 30 september aan “Ronde Tiengemeten” (Catamaran 
wedstrijd). Tevens dit jaar in november door de KNBRD gevraagd 
om mee te werken aan de overstromingsoefening “Samen Sterker” 
te Reeuwijk met gebruik van de NRV vlet van RB Ouddorp, 
waarvoor dank aan onze collega’s in Ouddorp. In de een na laatste 
week van 2013 ging een ploeg van de RRB samen met een aantal 
zusterbrigades onderweg, voor het goede doel ter ondersteuning 
van Serious Rescue 2013. Langs deze weg danken wij ook al onze 
sponsoren in de diverse zwembaden!  

Overzicht beveiligingen: 

DATUM BEVEILIGING EVENEMENT INZET BOTEN 
AANTAL 
BEVEILIGERS 

25 mei Westelijke Regatta Willem-Alexander baan, Zevenhuizen 2x searider 4 

26 mei Westelijke Regatta Willem-Alexander baan, Zevenhuizen 1x searider, 1x vlet 4 

1 jun Maasvlakte II Regatta Recreatiestrand, Rotterdam MV II 1x ribcraft 2 

7 jun KinderBeestFeest Grachten, Amsterdam 3x vlet 8; afgelast 

15 jun Roeiwedstrijden Hollandsche Ijssel Hollandsche Ijssel, Capelle a/d IJssel 1x searider 2 

23 jun Lange afstandzwemmen  Binnenmaas, Mijnsheerenland 2x vlet, 2x searider 9 

18 jul Delfts Studenten Corps Trico Shipyard, Rotterdam 2x vlet 10 

24 aug Rotterdam Swim Noordereiland, Rotterdam 1x searider, 2x vlet 9 

31 aug Drakenbootrace Kralingse Plas, Rotterdam 2x vlet 5 

1 sep Drakenbootrace Kralingse Plas, Rotterdam 2x vlet 6 

7 sep Maasrace 2013 Nieuwe Waterweg, Rotterdam 2x searider, 1x vlet 6 

30 sep Ronde Tiengemeten Haringvliet, Hellevoetsluis 1x searider 2 

4 nov Samen Sterker (Overstromingsoefening) Reeuwijkse Plassen, Reeuwijk 1x vlet 4 

21-23 dec Serious Rescue 2013 Lemmer - Leeuwarden 1x vlet 7 
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NK VLETROEIEN

Dit jaar werd voor de 22e keer het Nederlands Kampioenschap 
Vletroeien georganiseerd. Dit jaar hebben totaal 15 teams het 
tegen elkaar opgenomen, met als nieuwkomer het jeugdteam uit 
Petten. In 2013 zijn er helaas maar vier roeiwedstrijden geroeid. Er 
zijn wedstrijden georganiseerd in Rotterdam, ’s-Gravenzande, 
IJsselstein en Leeuwarden. 

MAASVLAKTE 2 REGATTA 

De laatste keer dat de RRB een roeiwedstrijd op zee organiseerde 
was alweer in 2004. In 2011 en 2012 werd de Bergse Achterplas 
Regatta georganiseerd. Met de opening van het Maasvlaktestrand 
op de Maasvlakte II was het nu weer tijd voor een Rotterdamse zee 
wedstrijd. Op zaterdag 1 juni was het zover en organiseerde de 
eerste Maasvlakte 2 Regatta georganiseerd door de Rotterdamse 
Reddingsbrigade. Dit was de eerste roeiwedstrijd voor 
reddingsbrigades van het seizoen, meetellend voor het NK 
Vletroeien.  

De dag begon 14:30 uur met de aankomst van de eerste teams. 
Omdat de lente achterbleef, was het zeewater begin juni nog maar 
11°C. Het was een bewolkte dag, de zon scheen niet, de wind 
waaide NW 4-5 en de stroming was behoorlijk sterk. Dit zijn koude 
omstandigheden om te gaan roeien. Beschermende kleding was 
dus aanbevolen en het wedstrijdparkoers werd hierop aangepast.  

Het was de bedoeling dat de eerste wedstrijd om 16:00 uur zou 
starten, maar omdat diverse (kite-)surfers in de problemen waren 
werd dit uitgesteld. Nadat alle (kite-)surfers gered waren kon de 
eerste wedstrijd, met daarin de dames en de jeugd van start gaan.  

Direct na de start was zichtbaar dat sommige ploegen moeite 
hadden met wegkomen. Op de lastige zee werd een mooie strijd 
geleverd. Nadat de boten geland waren, moest er nog een stukje 
worden hardgelopen om te finishen. IJsselstein kwam als eerste 
damesteam en ’s-Gravenzande kwam als eerste jeugdteam over de 
finish. Nadat de dames en de jeugd waren gefinisht, was het tijd 
voor de heren.  

De heren moesten starten waar de dames en de jeugd waren 
geland en moesten hierdoor een extra stuk tegen de stroming en 
wind in roeien. Ook hier was direct zichtbaar dat dit een zware strijd 
was. Alle teams zaten erg dicht op elkaar, maar uiteindelijk wist het 
team van IJsselstein I te ontsnappen. Zij kwamen als eerste over 
de finish. Dit was een geslaagde 1e Maasvlakte2-Regatta met 
positieve reacties van de deelnemers en van de medewerkers.  

Na de wedstrijd was er de mogelijkheid voor een drankje en een 
barbecue. De uitslag is als volgt: 

Heren Dames Jeugd 

1 IJsselstein I 20.01 1 IJsselstein 23.04 1 ‘s-Gravenzande 19.52 

2 Rotterdam 21.34 2 ’s-Gravenzande 23.33 2 IJsselstein I 20.54 

3 IJsselstein II 21.36 3 Rotterdam 27.23 3 IJsselstein II 24.05 

4 ‘s-Gravenzande 25.38       

Westlandcup 

Op 6 juli heeft de Westlandcup plaatsgevonden in ’s-Gravenzande. 
Het was een prachtige dag met volop zon en 12 teams die stonden 
te trappelen om te laten zien hoe gezellig en sportief het roeien toch 
eigenlijk is. Bij de start van de roeiwedstrijd was een parcours 
uitgezet dat precies volgens de ROB afspraken was. De zee was 
rustig en de boeien lagen ongeveer 800 meter uit elkaar. De jeugd 
startte als eerste met de bedoeling om 2 volle ronden te gaan 
maken. Echter als gevolg van de stroming zou dit te veel tijd in 
beslag gaan nemen en besloten werd om de jeugd 1 ronde te laten 
maken. De jeugd van 's-Gravenzande behaalde hier de eerste 
plaats.  

Bij de dames waren drie ronden gepland met een inkorting van het 
parcours. Echter de wind stak op en de Noordelijke boei moest 
hierdoor meerdere keren dichterbij getrokken worden doordat hij 
door de stroming werd meegetrokken. De dames van IJsselstein 
wonnen de wedstrijd na 1 uur en 2 minuten roeien. Op 2e plaats 
zijn geëindigd de dames van ’s-Gravenzande en op de 3e plaats de 
dames van Rotterdam.  

Na het wederom inkorten van het parcours startten maar liefst vijf 
herenteams. De mannen van IJsselstein veroverden met overmacht 
de eerste en tweede plaats gevolgd door 's-Gravenzande die met 8 
seconden verschil op Rotterdam, de derde plaats wisten te 
veroveren.  
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IJsselgatta 

Op 15 september heeft de IJsselgatta 2013 plaatsgevonden in 
IJsselstein. Voor het eerst in jaren moesten de ploegen twee races 
roeien. De eerste race was de lange afstand en de tweede een 
sprint.  

De heren van Rotterdam werden bijgestaan door de heren van 
Leeuwarden. Zowel het dames- als het herenteam is op de 2e 
plaats geëindigd.  

Leeuwarden 

Op zaterdag 21 september 2013 was de roeiwedstrijd in 
Leeuwarden. Dit was alweer de laatste roeiwedstrijd van het 
seizoen 2013. Zoals altijd is het parkoers in Leeuwarden vol met 
bochten. Hierdoor kan veel snelheid verloren gaan. Het parkoers 
bestond uit drie ronden.  

Aan de start verschenen totaal 12 ploegen om nog één keer voor 
het NK Vletroeien klassement te strijden.  

Voor zowel het heren- als het damesteam van de RRB stond er veel 
op het spel. Beiden konden nog 2e worden in het algemeen 
klassement. Dit betekende wel dat er voor ’s-Gravenzande 
geëindigd moest worden.  

Na de jeugd, moesten de dames aan de bak. Na een spannende 
start lagen de dames helaas op een derde plaats, achter ’s-
Gravenzande, maar in een enerverende laatste ronde roeiden de 
dames’s-Gravenzande toch nog voorbij. Het damesteam van 
Rotterdam eindigde hierdoor als 2e.  

Voor de heren was het niet veel anders. Na de start lagen zij 3e, 
achter ’s-Gravenzande. In de 2e ronde, kwamen zij door in een 
bocht krap binnendoor te steken voor ’s-Gravenzande te liggen. 
Deze voorsprong is niet meer weg gegeven. Het herenteam 
eindigde als 2e. 

TECHNISCHE COMMISSIE / BIJSCHOLING KADER 

De Technische Commissie heeft in 2013 diverse activiteiten 
georganiseerd. Op 22 april 2013 behaalden 38 kaderleden het C-
diploma. Een groot succes! 

Op 17 januari is een workshop 2-3 Intro georganiseerd; 
Reddingsbrigade Nederland heeft deze verzorgd in Rotterdam: 44 
kaderleden van de RRB hebben deze workshop gevolgd. 
Vervolgens hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in de 
baden. Eind 2013/begin 2014 is de inventarisatie compleet voor de 
instructeursopleidingen niveau 2 en niveau 3. 

Komend verenigingsjaar zullen een 7-tal kaderleden de cursus gaan 
volgen; bovendien zullen 2 medewerkers worden aangemeld voor 
praktijkbegeleider om het team in Rotterdam te versterken. 
Kaderopleiding is één van de speerpunten van de TC voor 2014!  

Er wordt gewerkt aan de 2e versie van het Handboek ENVOZ, de 
leidraad voor onze kaderleden. Er worden veel nieuwe onderwerpen 
toegevoegd, inclusief een cursus zodat kaderleden een certificaat 
watergewenning kunnen verkrijgen en ervaring kunnen opdoen hoe 
het ook anders mag. In het eerste kwartaal van 2014 zullen weer 
een aantal bijscholingen gepland worden. 

De voorbereidingen voor het eerste centrale examen op 14 juni 
2014 zijn in volle gang. 

De doelstelling voor 2014 is de kwaliteit van het zwemonderwijs en 
de afgelegde examens met 40% te verhogen.  

 Wilgenring: Veel instructeurs willen de opleidingen doen, Het 
proefzwemmen is uitgesteld door de HI in verband met kwaliteit. 
De TC zal met de HI overleggen op hulp geboden kan worden 
(mede in verband met het centrale examen). 

 Alexanderpolder: Tijdens meerdere bezoeken is getracht het 
niveau van lesgeven op een hoger peil te brengen. De kwaliteit 
van het diplomazwemmen is nog niet wat er verwacht wordt. Hier 
wordt nog aan gewerkt.  

 Noord: Noord doet het prima. Er is veel vraag naar de 
opleidingen.  

 Charlois: Het niveau van het proefzwemmen was boven 
verwachting 

DIPLOMA EERSTE HULP VOOR MEDEWERKERS, EHAD/EM LEDEN 

Dit jaar waren er te weinig aanmeldingen voor een basis EHBO 
diplomaopleiding, deze is dan ook niet gehouden. In 2013 hebben 
8 medewerkers van de zwembaden de bijscholing opleiding EHBO 

gevolgd. De beveiligingsgroep heeft op 12 oktober 2013 op de 
Maasvlakte in de permanente reddingspost de gehele dag een 
bijscholing mogen ontvangen. 
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EXAMENSECRETARIAAT, BEHAALDE DIPLOMA’S 

Onderstaande tabel toont het aantal geslaagde kandidaten per 
brevet/diploma in 2014. Deze resultaten zijn bereikt door de inzet 
van de kandidaten en medewerkers van de Rotterdams 
Reddingsbrigade. Er is een daling van het aantal geslaagde 
kandidaten: in 2012 zijn er 298 kandidaten geslaagd; in 2013 zijn 
dit er 222. 

Deze daling is mede het gevolg van de sluiting van het Oostelijk 
Zwembad. Bovendien is de nieuwe diplomalijn van 
Reddingsbrigade Nederland voor kandidaten zwaarder geworden. 
Opleidingen worden hiervoor door de TC aangepast. Het bestuur 
heeft de verwachting dat het aantal diploma’s weer zal stijgen. 

 ALEXANDER POLDER WILGENRING NOORD ZUID TC TOTAAL 

ENVOZ A 13 22 15 16  66 

ENVOZ B 12 16 6 8  42 

ENVOZ C 2 4 4 4 38 52 

Envoz goudvis  1    1 

Envoz inktvis  1    1 

Envoz maanvis  1    1 

JR 1 6 8 2 3  19 

JR 2  6 1   7 

JR 3   1   1 

JR 4   3   3 

ZR 1 2 5 3 7  17 

ZR 2  4    4 

ZR 3      0 

ZR 4      0 

LS 1  5    5 

LS 2  3    3 

LS 3      0 

Totaal 2013 35 76 35 38 38 222 

       

in 2012 62 79 23 45 89 298 
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WERVING, VOORLICHTING & PROMOTIE

In 2013 is de commissie WVP hard aan het werk geweest om zich 
bezig te houden met hun taken. Dat hun werk vruchten afwerpt is 
langzaam zichtbaar aan het worden. 

Even wat cijfers: in 2013 hebben we door de inzet van de WVP 10 
jeugdleden erbij gekregen, 4 nieuw kaderleden mogen 
verwelkomen en hebben we een vacaturebank op www.RRB.nu. We 
zijn dus op de goede weg en hopen dit in 2014 door te zetten. 

Dichtbij  

Propagandastukjes zijn nu ook te lezen op de site van Dichtbij.nl.  
Hier is er veel gebruik van gemaakt. Er zijn in het jaar 2013 meer 
dan twaalf stukken uitgebracht in het kader van de voorlichting en 
promotie. Wij gaan hiermee door in 2014. 

Medewerkers flyers 

In de maanden mei, juli en oktober is er speciaal voor en door de 
medewerkers van de RRB een flyer gemaakt om op deze manier de 
kloof tussen bestuur, commissies en medewerkers te verkleinen. 
De opzet van de flyer is om onze medewerkers op deze manier 
beter op de hoogte te houden van de gebeurtenissen binnen de 
RRB. 

Ons Kluppie 

Op 7 maart 2013  werd bekend gemaakt dat de Rotterdamse 
Reddingsbrigade is genomineerd om het leukste Rotterdamse 
‘kluppie’ 2013 te worden en kans te maken  op een prijzengeld van 
€ 2500,--. Er is alles aan gedaan om hier voldoende ruchtbaarheid 
aan te geven. Zo zijn er stukjes verschenen op RRB.nu , Dichtbij.nl, 
informatie gedeeld via flyers in de baden en door diverse leden op 
hun Facebook pagina. Op 11 maart werd er in zwembad de 
Wilgenring een radio-interview gehouden. Helaas vielen we niet in 
de prijzen. 

Promotie in Blijdorp  

Op 20 april 2013 heeft de RRB. met een wervingsstand gestaan op 
het winkelplein Blijdorp. Er zijn vele flyers uitgedeeld en zijn er een 
hoop belangstellenden geweest die naar info kwamen vragen.  

“In veilige handen”  

In de maand juni is de WVP gestart met een inventarisatie over het 
onderwerp ”in veilige handen”. Aanleiding hiervoor was het 
selectiebeleid van nieuwe medewerkers. Later dit jaar is er een 
zelfstandige vertrouwenscommissie in het leven geroepen die zich 
verder met dit onderwerp bezig gaat houden.  

Koningsspelen Berkel 26 april 2013 

Leden van de WVP hebben een les aangeboden in het kader van de 
Koningsspelen 2013. De groepen 5, 6 & 7 van Basisschool de 
Wilgenhoek in Berkel hebben mogen ervaren wat de 
Reddingsbrigade biedt op het gebied van zwemmen en zwemmend 
redden. De reacties van zowel leerkrachten als van de kinderen 
waren erg positief. 

Directeur Bert van der Tol bedankte de vrijwilligers van de RRB 
voor hun inzet tijdens deze bijzondere 1e Koningsspelen die mede 
door de RRB een groot succes is geworden. 

Bezoek RTV Rijnmond strandwacht 

Op zaterdag 24 augustus 2013 kreeg de strandwacht aan de 
Maasvlakte II bezoek van een filmploeg van Het Kader. 

Het Kader maakte nieuwe opnames voor het RTV Rijnmond-
programma “MV2 – Bovenwater”. De afgelopen jaren heeft een 
filmploeg het ontstaan van dit nieuwe gebied gevolgd voor deze 
televisieserie. 

In één van de nieuwe afleveringen wordt ook aandacht besteed aan 
het werk van de reddingsbrigade aan de Tweede Maasvlakte. 

Zwem-Event 2013  

Op zaterdag 14 september 2013 werd in zwembad Noord het 
Zwem-Event georganiseerd. De RRB mocht de opening verzorgen 
door middel van een demonstratie in zwemmend redden. Hierna 
mochten de aanwezige kinderen zelf aan de slag om kennis te 
maken met onze brigade en andere watersporten. 

Sportentocht Charlois 2013  

Op maandag 16 september 2013 was de RRB gastvereniging voor 
de sportentocht Charlois waar meer dan dertig kinderen kennis 
konden maken met onze brigade. Zij hebben mogen ervaren dat de 
RRB meer is dan een zwemvereniging en dat leren zwemmen ook 
leuk kan zijn. 

Alexander Spelen 2013  

Voor de tweede maal heeft de RRB deelgenomen aan de Alexander 
Spelen. Twee dagen vol sport en recreatie voor de basisscholen van 
de deelgemeente Prins Alexander. Op donderdag 26 en vrijdag 27 
september 2013 was onze brigade vertegenwoordigd en hebben 
ruim 3000 kinderen de mogelijkheid gehad om kennis te maken met 
diverse sporten waaronder zwemmend redden. 
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Sport Op Maat dag 2013  

Dat de RRB een brigade is waar iedereen welkom is bewijst de 
deelname van de RRB aan de Sport Op Maat dag. 

Een dag waarbij gehandicapte sporters kennis mogen maken met 
de diverse sporten die voor deze doelgroep in Rotterdam worden 
aangeboden. Wij waren er bij om onze Andersvalide groep en 
brigade te promoten. Vooral de sirene en de zwaailampen waren 
voor de meeste bezoekers aanleiding om even te komen kijken bij 
de speciaal ingerichte reddingsbrigadepost op het informatieplein.  

Sportexperience 2013 

Op donderdag 24 oktober in de Zevenkampsering en op maandag 
23 december in de Wilgenring vond de Sportexperience 2013 
plaats. Ruim 400 kinderen hebben deelgenomen en zodoende 
kennisgemaakt met de RRB. Wij hebben in verschillende lesblokken 
introductielessen gegeven. Hiermee hopen we de jeugd te 
motiveren en enthousiast te maken om lid te worden van onze 
brigade. 

Rotterdamse Reddingsbrigade klaar voor IJS! 

Tijdens de laatste zwemavonden van zwembad Noord, Charlois en 
de Wilgenring hebben onze jeugdleden en hun introducés kennis 
gemaakt met de gevaren van ijs door een cursus wak-zwemmen te 
volgen. De werkgroep WVP had deze activiteit bedacht ter 
voorbereiding op het komende ijsseizoen. Aan het einde van de 
activiteiten kregen de deelnemers een certificaat en een fluitje van 
de RRB. 

Sportvrijwilliger Rotterdam Rijnmond 2013  

Op 16 december 2013 werd Kevin van Hengel uitgeroepen tot 
sportvrijwilliger van het jaar 2013.  

Door het winnen van deze prijs kreeg Kevin het voor elkaar om in 
diverse media te verschijnen en de RRB meer naamsbekendheid te 
geven. Kevin kreeg de prijs uit handen van judoka Mark Huizinga 
voor zijn inzet voor de RRB en in het bijzonder voor zijn inzet voor 
onze eigen Andersvalidengroep

Quote van http://www.desportawards.nl/ 

Kevin van Hengel (27 jaar)  

Kevin verdient een nominatie voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren 
voor de Rotterdamse Reddings- 
brigade en in het bijzonder voor  
zijn werk voor de anders-validegroep. Die zette hij 
een jaar of vijf geleden op met een groep 
enthousiaste vrijwilligers. Zodat ook echt 
iedereen op zijn of haar manier kan leren 
zwemmen. Daarnaast is Kevin de kartrekker om 
de Rotterdamse Reddingsbrigade weer op de 
kaart te zetten. Samen met een team van 
vrijwilligers promoot hij met veel toewijding de 
vereniging. 



 

 

 

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: Björn van Bogaert 

Penningmeester: Theo Soeters 

2e penningmeester: Patrick Brand 

Bestuursleden: Kevin van Hengel 

 Adrie de Keijzer, Arnold Kok, 

 Angelique Oudenes, Rob Stornel 

 Sander Vink 

Erevoorzitters: dhr. Chr. Tijl,  dhr. P. Tijl  

Club uren 
Zwembad Charlois MAANDAG 
18:30-19:15 kinderen 
19:15-20:00 kinderen 
19:15-20:00 volwassenen  

Zwembad Oost DINSDAG 
18:15-19:00 kinderen 

Zwembad Alexander WOENSDAG 
18:45-19:25 kinderen 
19:30-20:10 kinderen  

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/andersvaliden 

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  

http://www.rrb.nu/

