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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  

Oostelijk Zwembad 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  
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Inleiding 

Dit jaar een iets andere opmaak dan u 

van ons gewend bent. Om de kosten voor 

het drukwerk te verminderen heeft het 

bestuur besloten het jaarverslag van de 

secretaris op een kleiner formaat uit te 

brengen. Wij verwachten dat u met veel 

plezier het verslag zult lezen. 

Van de voorzitter 

De RRB wordt steeds meer gecon-

fronteerd met een afbrokkelend mede-

werkerskorps. De commissie Werving, 

Voorlichting en Propaganda (WVP) 

ontwikkelt daarom steeds meer activi-

teiten om medewerkers te behouden en 

te werven. Een van de doelstellingen: de 

instroom van nieuwe, jonge medewerkers 

en bestuursleden bevorderen. De oude 

knarren die nu in het bestuur zitten zullen 

ooit afscheid willen nemen, dat kan 

echter alleen indien er een jong en sterk 

bestuur blijft. Het bestuur is daarom blij 

met de benoeming door de ALV van 

Justin van Hengel als bestuurslid. 

Het bijhouden van alle mutaties van alle 

leden vergt veel inspanning. Het is 

essentieel dat de juiste formulieren op 

tijd bij de ledenadministratie ingeleverd 

worden. 

In 2014 is voor het eerst een centraal 

examen georganiseerd – een groot 

succes. Op dinsdag 4 maart was de 

eerste zwemavond in het vernieuwde 

Oostelijk Zwembad, een verjongd 

instructiekorps ging aan de slag. 

Dat de recessie steeds meer mensen 

treft merken wij aan het aantal kinderen 

die via een speciaal fonds komen 

zwemmen. 

 

Via de WVP kwam het verzoek van de 

Stichting Wmo Radar (een jonge 

snelgroeiende stichting, die gelieerd is 

aan de RadarGroep; zij zetten in op het 

bieden van perspectief op meedoen, 

vrijwilligerswerk, etc.) om een proef-

project te starten welke ook via een fonds 

zou lopen. Wmo Radar zou de kosten 

hiervoor dragen. Eind 2014 startte dit 

project met 21 kinderen. Als de kinderen 

goed kunnen zwemmen, komen ze op het 

reguliere uur van de RRB zwemmen. 

Wij hebben ondanks alles de kosten en 

baten goed in de hand kunnen houden 

waardoor er een groei in ons vermogen is. 

Hierdoor kunnen we nog beter aan onze 

verplichtingen voldoen. 

De belastinginspecteur kwam met 

minder goed nieuws: de rampenvloot van 

Reddingsbrigades Nederland wordt niet 

erkend als reddingsmiddel. Daarom 

moest over alle aangekochte en nog aan 

te kopen Tinn-Silver reddingsboten BTW 

betaald worden, met tot gevolg dat niet 

alle Tinn-Silver boten besteld zullen 

worden. Het is voor ons niet duidelijk of 

en zo ja, wanneer, wij nog in aanmerking 

komen. 

De beveiliging van het 2e Maasvlakte-

strand draait op volle toeren. Het strand 

is meer in trek dan in alle jaren hiervoor. 
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Voor de uitvoering van patrouilles hebben 

we een Yamaha Rhino mogen ontvangen. 

De wagen bevalt goed, getuige de vele 

kilometers die er al mee gereden zijn. 

Wij bedanken de firma Boskalis voor het 

schenken en plaatsen van een 40ft 

container op het Slufter terrein van de 2e 

Maasvlakte!  

De week voor wij de bouwvak gingen 

draaien, was het weer zeer onrustig. 

Diverse keren moesten hulpdiensten 

doordeweeks in actie komen op het 

strand in verband met vermiste kiters. 

Een in het oog springende activiteit was 

de door Thomas van der Mast in samen-

werking met reddingsbrigade Rozenburg 

georganiseerde cursus auto te water in 

zwembad Oostervant. 

Voor 2015 staan ons nog genoeg 

uitdagingen te wachten: 

• Doorgaan met het bijscholen en 

opleiden van instructeurs 

• Het verder uitbouwen en organiseren 

van centrale examens 

• Het verder ontwikkelen van de 

strandwacht op de 2e Maasvlakte 

• Het gezamenlijk oefenen met de 

Regionale Voorzieningen Reddings-

brigades (RVR) en de Kustwacht 

• Het lidmaatschap betaalbaar houden. 

• Het organiseren van een mede-

werkersfeest in verband met het 90 

jarig bestaan 

• Sponsors blijven zoeken om kosten-

dekkend bezig te kunnen blijven 

• Onderzoeken of we de een erkend 

stagebedrijf kunnen worden. Dit biedt 

studenten van een sportinstructeurs-

opleiding de mogelijkheid bij ons stage 

lopen. Hopelijk levert dit nieuwe 

medewerkers op in de toekomst 

Coen van Dee 

Nieuwjaarsreceptie RRB 

Zondagmiddag 5 januari is bij Speeltuin 

Het Noorden de nieuwjaarsreceptie van 

de RRB georganiseerd. Zo’n 50 leden 

(leden en ereleden) hebben gevolg 

gegeven aan de uitnodiging. 

Naast het bijpraten is er de Nieuwjaars 

speech namens het bestuur. 

Het bestuur wil graag alle vrijwillige 

medewerkers bedanken voor hun inzet in 

2014. 

Natuurlijk rekenen wij weer op jullie 

medewerking in 2015 of zoals de 

commissie WVP zegt: “Zonder jou 

redden we het niet”.
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CLUBNIEUWS

Rinus Los, Henk Wagner, Francien 

Knoch-van der Beek en Nicoline de Jong-

van der Kroef hebben onder het genot 

van een hapje en drankje afscheid 

genomen van de RRB. Zij hebben 

gezamenlijk duizenden uren les gegeven 

en zich ingezet voor allerlei activiteiten 

namens de RRB. Slechts een handvol 

medewerkers weten dat Rinus Los een 

aantal jaar tweede voorzitter was. Hij 

deed echter alle taken van de eerste 

voorzitter omdat deze vacature niet 

vervuld kon worden. De dames ontvingen 

van de directeur van Reddingsbrigades 

Nederland de bondspenning, de heren 

werden ere-official. 

Annet van Sonsbeek, Ton van Sonsbeek, 

Ronald Hoek en Marcel Hoek hebben 

aangegeven dat zij in 2015 niet meer 

beschikbaar zijn voor de RRB. 

Helaas was er ook het overlijden van onze 

oud bestuurder de heer Ger Bijl. 

In mei werd het bestuur geïnformeerd dat 

onze erevoorzitter Chris Tijl een ernstige 

val had gemaakt. Hij maakt het naar 

omstandigheden goed, maar moest wel 

naar een verzorgingstehuis. 

Mede door de goede contacten met 

Reddingsbrigades Nederland is onze 

aanvraag om erevoorzitter Peter Tijl tot 

erelid van Reddingsbrigades Nederland 

te benoemen gehonoreerd. 

De RRB behaalde de tweede plaats in de 

verkiezing reddingsbrigade van het jaar. 

Zwemmersaantallen: 

2014 2013 2012 2011 2010 

12.651 12.105 12.746 13.633 14.816 

ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING) 

Met ingang van 1 januari 2014 is de 

regelgeving voor ANBI’s veranderd en 

aangescherpt. 

Er is een aantal nieuwe voorwaarden, 

met als doel het vertrouwen van het 

publiek in de filantropische sector te 

bevorderen, in het leven geroepen. 

Om als ANBI geregistreerd te blijven 

moeten o.a. naam, RSIN of fiscaal 

nummer, contactgegevens, bestuurs-

samenstelling, beleidsplan, belonings-

beleid, doelstelling, verslag uitgeoefende 

activiteiten en financiële verslaglegging 

op de internetsite openbaar gemaakt 

worden. 

De Rotterdamse Reddings Brigade heeft 

aan al deze nieuwe voorwaarden voldaan 

en de internetsite www.RRB.nu van de 

verlangde informatie voorzien. 

Voor meer informatie omtrent de 

voordelen van schenkingen aan een ANBI 

en de verplichtingen van een ANBI, 

alsmede de bevestiging van de Belasting-

dienst omtrent de status van de 

Rotterdamse Vrijwillige Brigade tot het 

redden van Drenkelingen als ANBI kunt u 

terecht op www.belastingdienst.nl/anbi. 
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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.

ARBO 

De ARBO vertegenwoordiger in het 

bestuur heeft in 2014 vijf formulieren 

mogen ontvangen: 4 maal van een 

zwembad en 1 maal van het strand. 

Het doel van de ARBO is niet alleen het 

melden van ongevallen, maar vooral ook 

het melden van onveilige situaties ter 

voorkoming van de ongevallen. Het 

bestuur wil graag alle mensen, die op 

enige wijze betrokken zijn bij de RRB, 

oproepen om gevaarlijke situaties vooraf 

via een ARBO formulier bij het bestuur te 

melden. Een ARBO formulier kan worden 

gedownload via www.RRB.nu (infor-

matie/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 brigade in de 

diverse baden of tijdens de strandwacht 

diensten op onze post aan het recreatie-

strand op Maasvlakte II.  

Wil je iets van zeer persoonlijke aard 

kwijt: kijk dan op www.RRB.nu (zwem-

men/vertrouwenspersoon) voor het 

juiste telefoonnummer. 

Verzekeringen 

De brigade heeft diverse verzekeringen 

gecontinueerd: 

• Transportgoederen verzekering 

• Ongevallenverzekering 

• Aansprakelijkheidsverzekering 

• Binnenvaartcasco verzekering 

• Geldverzekering 

• Rechtsbijstandverzekering 

• Bestuursaansprakelijkheids-

verzekering 

In 2014 zijn er 2 claims geweest, het 

betrof tweemaal een ongeval in een 

zwembad. 

Het bestuur is verheugd dat zij 

vooruitstrevend is geweest en dat zij alle 

verzekeringen, welke continu aan 

veranderingen onderhevig door verant-

woordelijkheden welke aan verenigingen 

worden gevraagd, daar waar nodig heeft 

aangepast. 

Echter ook de financiële kant hiervan zal 

in de toekomst aandacht vergen. 
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Jaarverslag Werving, Voorlichting & Promotie ( WVP ) 

Het jaar 2014 is voor de commissie en 

werkgroep Werving, Voorlichting & 

Promotie (WVP) een goed jaar. Op 

diverse momenten heeft de WVP de RRB 

gepromoot.  

Externe evenementen WVP - RRB  

Een kort overzicht hiervan: 

• 5 april 2014 voorlichting tijdens de 

Regionale Voorzieningen Reddings-

brigades Rotterdam Rijnmond (RVR 

RR) oefening nabij het Brielse Meer. 

• 29 april 2014 WVP activiteit in de 

centrale bibliotheek Rotterdam 

• 25 & 26 september 2014 Play010 

(voormalige bassischolensportdagen 

Prins Alexander)  

• 23 oktober 2014 Sport Experience  

Zevenkampsering  

• 20 december 2014 Sport Experience 

Wilgenring  

Interne evenementen WVP – RRB 

• 20 september 2014 ondersteuning bij 

de cursus auto te water. 

• WVP activiteit spelen in en op het 

water in de maand december.  

• Promotie Oostelijk Zwembad  

• Het bieden van ondersteuning tijdens 

het centraal examen. 

Contact met de pers 

Het afgelopen jaar is er een aantal keer 

contact geweest met de radio zender 

Open Rotterdam. Dit heeft een aantal 

leuke reacties tot gevolg gehad. Ook een 

interview over vrijwilligerswerk bij Radio 

Rijnmond was een goede manier om de 

RRB onder de aandacht te brengen bij de 

Rotterdamse samenleving.  

Samenwerking 

In november 2014 is er een project 

gestart, in samenwerking met Rotterdam 

Sportsupport en Wmo Radar, in het 

Oostelijk Zwembad, om de Rotterdamse 

jeugd in het centrum te motiveren om te 

gaan zwemmen. 

Hierdoor krijgt de RRB de mogelijkheid 

zich te promoten en onze doelstelling om 

de verdrinkingsdood terug te dringen een 

nieuwe dimensie. In november van 2014 

zijn de eerste 20 deelnemers van dit 

project gestart en zullen hopelijk in 2015 

doorstromen naar onze reguliere lessen 

bij de RRB. 

De samenwerking tussen de RRB en 

Rotterdam sportsupport is goed: bij een 

aantal evenementen zijn wij als RRB 

nauw betrokken en is er samenwerking 

op diverse vlakken.  

Ook met de dienst Sport en Recreatie is 

er goed contact. De RRB heeft een vaste 

plaats verworven op de evenementen 

Play010 en de Sport Experience. 

Vacatures  

Het afgelopen jaar heeft de RRB acht 

nieuwe medewerkers mogen verwel-

komen, die gereageerd hebben via 

vrijwilligerswerk Rotterdam of onze eigen 

vacature site. Intern hebben vijf mede-

werkers een extra of andere functie op 

zich genomen. Dit naar aanleiding van 

oproepen in flyers en op de site.  
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Nieuwsbrief  

In november is de RRB van start gegaan 

met het versturen van een digitale 

nieuwsbrief. Op deze manier worden 

onze leden en geïnteresseerden op de 

hoogte gehouden van onze bezigheden 

en activiteiten. Ontvangt u de nieuws-

brief nog niet: meldt u dan aan via onze 

site www.RRB.nu.  

Internet en sociale media  

Onze website www.RRB.nu bestaat al 19 

jaar. De webcam op de 2e Maasvlakte 

zorgt voor een behoorlijke toename van 

het aantal bezoekers op de site. 

De website bevat, naast algemene 

informatie over de RRB, actuele 

nieuwsberichten. Recent hebben wij deze 

informatievoorziening uitgebreid naar 

sociale media zoals Facebook en Twitter. 

Flyers 

Er zijn drie nieuwe flyers ontworpen die in 

de loop van 2015 in de baden en daar 

buiten verspreid zullen worden: 

• Nieuwe leden 

• Jeugdleden die het B-diploma hebben 

behaald 

• Nieuwe vrijwilligers  

Inzet medewerkers  

Naast de commissie en de werkgroep is 

er dit jaar weer een beroep gedaan op de 

vele medewerkers van de RRB, die zich 

vol enthousiasme en overgave hebben 

ingezet om de WVP te ondersteunen met 

hun taken. De commissie is hier heel 

dankbaar voor en verwacht ook in 2015 

een beroep op hen te mogen doen. Want 

zoals bekend “Zonder jou redden wij het 

niet”. 

Diploma eerste hulp voor medewerkers 

Dit jaar waren er 10 aanmeldingen voor 

een basis EHBO diploma, deze is 

gehouden in “Zalencentrum Koos”. De 

beveiligingsgroep heeft op 19 en 26 april 

2014 op de Maasvlakte in de permanente 

reddingspost de gehele dag een 

bijscholing ontvangen. 

Gekleed zwemmen 

In 2014 hebben weer veel zwemmers 

meegedaan aan het gekleed zwemmen. 

In september/oktober werden de af-

standen 250, 600 en 1000 meter gekleed 

zwemmen door de commissie in de baden 

georganiseerd.  

Ons clubuur in de Wilgenring valt op door 

de familie- en kennissengroep die mee 

doet aan dit festijn en die steeds groter 

wordt. 

Er zijn twee leden, die voor de 50ste keer 

meededen aan het gekleed zwemmen: 

Jopie Asselé-Pley en Reitze Gebuis, 

Beiden hebben hiervoor een mooie beker 

mogen ontvangen.  

De commissie is blij dat het gekleed 

zwemmen nog steeds erg populair is in de 

baden.
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Ledenadministratie 

De ledenadministratie gebruikt Sportlink, 

een faciliteit geboden door Reddings-

brigade Nederland. 

Gedurende een verenigingsjaar zijn er 

een groot aantal mutaties in het leden- en 

medewerkersbestand. Mede dankzij de 

inzet van de HI, de verantwoordelijken 

van de commissies en de administrateurs 

in de baden kan de administrateur zijn 

werkzaamheden uitvoeren. 

Verbeteringen in het proces zullen in het 

volgende verenigingsjaar gerealiseerd 

gaan worden en gerekend wordt op een 

nog betere samenwerking met de 

betrokkenen, respectievelijk op een meer 

accurate wijze van invullen van de 

betreffende formulieren. 

Het totaal van alle mutaties in 2014 was 

1.144; dit zijn ongeveer 25 mutaties per 

week. 

In 2014 is de ledenadministratie ge-

controleerd door de controlecommissie 

van de bond; met trots kan het bestuur 

meedelen dat er geen onrechtmatig-

heden zijn geconstateerd! 

Overzicht mutaties leden 2014 

• 238 nieuwe leden: 33 seniorleden en 

205 juniorleden. 

• 232 opzeggingen: 35 seniorleden en 

197 juniorleden. 

Er zijn per 31 december 2014 130 

medewerkers in Sportlink geregistreerd.

Onderling Zwemfeest 

Op zaterdag 15 maart is het onderling 

zwemfeest in het Oostelijk Zwembad 

gehouden. De verschillende zwembaden 

streden tegen elkaar om de Mulderbeker. 

Dit jaar zwommen twee scoutinggroepen 

uit Rotterdam mee. Deze streden om de 

Rambonnet-beker.  

De 70 deelnemers hebben deelgenomen 

aan drie onderdelen: 

• Rugslag 

• Schoolslag of vrije slag 

• Hinderniszwemmen 

Daarna was er de mogelijkheid om met 

de familie mee te doen met de familie-

estafette. 

Ook de medewerkers van de ver-

schillende baden en het strand hebben 

tegen elkaar gezwommen. 

De Mulderbeker is dit jaar gewonnen 

door “De Wilgenring”. 

De Rambonnet-beker is gewonnen door 

“De Kralingsche Troep”. 

De uitslag: 

1. Wilgenring 54 punten 

2. Charlois 49 punten 

3. Noord 24 punten 

4. Alexander 18 punten 

De vele deelnemers en de hulp van de 

vele medewerkers hebben er voor 

gezorgd dat het zwemfeest een geslaagd 

evenement is. 
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Commissie Opleidingen  

De naam Technische Commissie (TC) is 

veranderd in Commissie Opleidingen 

(CO) daar dit meer de doelstellingen van 

de commissie dekt. In het afgelopen 

verenigingsjaar is er door de Commissie 

Opleidingen veel werk verricht om in alle 

zwembaden te helpen en te onder-

steunen op het gebied van de zwem-

technieken. De commissie heeft zich 

verder bezig gehouden met:  

• Centraal examen Wilgenring 

• Centraal examen Oostelijk Zwembad 

• Opleiding niveau 2 en 3 

• Praktijkbegeleiding  

• Begeleiding van kaderleden in de 

zwembaden  

Eén van de doelstellingen van de 

commissie voor het komende jaar is het 

verhogen van de kwaliteit van het les-

geven en van de examens. 

Examensecretariaat 

Het bestuur is zeer verheugd dat er een 

stijging is van het aantal geslaagde 

kandidaten ten opzichte van 2013 (in de 

tabel zijn alleen het aantal geslaagden 

van de baden opgenomen). De stijging is 

mede het gevolg van de heropening van 

het Oostelijk Zwembad. Bovendien is de 

nieuwe diplomalijn van Reddingsbrigade 

Nederland nu beter geïntegreerd in de 

opleidingen. Het bestuur hoopt dat de 

stijging van het aantal diploma’s zich in 

2015 voortzet. 

Overzicht geslaagde kandidaten

 
ALEXANDER 

POLDER 
WILGENRING NOORD OOST ZUID TOTAAL 

ENVOZ A 16 32 12 5 33 98 

ENVOZ B 10 27 8 3 28 76 

ENVOZ C 4 11 7  13 35 

ENVOZ Goudvis      0 

ENVOZ Inktvis      0 

ENVOZ Maanvis      0 

JR 1 5 7 5 7 12 36 

JR 2 1 9 2 3 9 24 

JR 3  8 2  2 12 

JR 4  9   1 10 

ZR 1 3 6   2 11 

ZR 2 3   1  4 

ZR 3  4  2 5 11 

ZR 4  4  1 5 10 

LS 1 5    3 8 

LS 2  3    3 

LS 3  8    8 

Totaal 2014 47 128 36 22 113 346 

Totaal 2013 35 76 35  38 184 

Totaal 2012 62 79 23  45 209 
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Bewaking 2e Maasvlakte 

Zoals ieder jaar werd voorafgaand aan 

het strandseizoen van het bestuur en de 

strandwachtleden al de nodige inspan-

ningen gevraagd. Zo waren er diverse 

besprekingen en werden de nodige 

opleidingen en cursussen georganiseerd 

worden voor de strandwachtleden.  

De voorjaarsvergadering werd op 15 april 

gehouden voor de strandwachtleden in 

“Zalencentrum Koos”. 

Het keuren van de leden werd op dinsdag 

22 en donderdag 24 april gedaan door de 

vaste keuringsartsen van huisartsen-

praktijk Blankenburg in Rozenburg. 

Een aantal leden heeft een cursus voor 

het Vaarbewijs gedaan. 

Naast het opleiden en bijscholen met het 

rijden met de terreinwagen, zijn de 

chauffeurs opgeleid om te kunnen rijden 

met de dit jaar in ontvangst genomen 

Rhino. 

Op zaterdag 19 en zaterdag 26 april werd 

de E.H.B.O.- herhaling voor de huidig 

groep strandwachtleden gehouden in de 

post op de 2e Maasvlakte. 

Op 10 mei werd voor enkele 

strandwachtleden het examen schipper 

afgenomen en op 25 augustus zijn leden 

naar de opleiding O&G (Optisch Licht en 

Geluid) geweest in Den Haag. Alle leden 

zijn met vlag en wimpel geslaagd. 

Door de vele opleidingen en trainingen 

houden we het niveau hoog en borgen we 

de kwaliteit van onze strandwachtleden. 

VPR/GZH faciliteert de RRB als 

uitvoerende partij. In nauwe samen-

werking met de gemeente Rotterdam, 

het Havenbedrijf, VPR/GZH en de RRB 

zijn de benodigde overeenkomsten 

opgesteld. VPR/GZH heeft opdracht 

gegeven voor het bestellen van overle-

vingspakken en een Rhino welke de RRB 

op 3 mei in ontvangst heeft mogen 

nemen. 

De Rhino is een open Quad die erg licht 

is en daardoor uitstekend te gebruiken is 

op het strand. Tevens is gebleken dat 

strandbezoekers gemakkelijk strand-

wachtleden benaderen als deze in de 

Rhino patrouilleren. 

De bouwvak was van zaterdag 26 juli tot 

en met zondag 17 augustus. Er was dit 

seizoen voldoende animo voor 3 volledige 

weken. Gemiddeld waren er in deze 

periode dertien leden per dag aanwezig. 

De SAR helikopter heeft diverse keren de 

2e Maasvlakte bezocht. In de bouwvak 

hebben de aanwezige strandwachtleden 

na diensttijd met de SAR helikopter 

geoefend op zee. Ook is er geoefend met 

een reddingsvlot in het donker. De 

oefening was een groot succes. 

Het aantal watersporters is explosief 

gegroeid dit seizoen, getuige de grote 

drukte op de 2e Maasvlakte. Mede door 

de kwaliteit van het materiaal en de 

alsmaar beter wordende kleding kunnen 

de watersporters met alle temperaturen 

hun sport uitoefenen. Op winderige 

dagen zijn meer dan 150 watersporters 

geteld. Ondanks deze drukte waren er 

geen ongelukken of aanvaringen. De 
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strandwachtleden zijn erg content met de 

waterscooter die op deze dagen ingezet 

kan worden.  

De laatste bewakingsdag was op zondag 

14 september. In dit weekend werd er 

opgeruimd, schoongemaakt, alles werd 

winterklaar gemaakt en de spullen zijn 

opgeborgen. 

De zeehondencrèche Westvoorne  heeft 

de RRB benaderd voor het uitzetten van 

zeehonden op de 2e Maasvlakte. Op 2 

zaterdagen in oktober en november heeft 

de RRB haar hulp verleend om een 8-tal 

zeehonden vrij te laten in de natuur. 

De strandwacht najaarsvergadering werd 

in “Zalencentrum Koos” gehouden op 12 

december. In 2014 hebben we een aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen. 

In 2014 waren er naast alle cursussen en 

trainingen, 59 bewakingsdagen. Dit 

betekende een vrijwillige inzet van 837 

man/vrouw dagen, hetgeen neerkomt op 

gemiddeld 14 vrijwilligers per dag, die 

gezamenlijk meer dan 119 uur per dag ter 

beschikking stelden. 

Tot slot de Regionale Voorziening 

Reddingsbrigade (RVR) heeft op 5 april 

de eerste rampenoefening georganiseerd 

op het Brielse Meer waaraan alle 

reddingsbrigades uit de regio hebben 

deelgenomen. Het was een leerzame 

dag.  

De foto’s en artikelen van de 

onderwerpen zijn terug te kijken op 

www.RRB.nu. 

Strandwacht reddingsactie overzicht 2014 

 Aantal Omschrijving 

Reddingsactie 42 Hulp aan baders en zwemmers 

  46 Hulp aan Kiters en andere watersporters 

EHBO 29 Diverse uiteenlopende EHBO gevallen 

Vermissing/vondeling 9 Jongen / meisje 

Berging Materiaal 28 Kite boards 

Drijfvoorwerpen 65 Diverse voorwerpen 
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Serious Rescue 2014 

Van 20 tot en met 22 december 2014 

hebben 380 vrijwilligers van 30 reddings-

brigades uit heel Nederland, waaronder 

een aantal enthousiaste strandwacht-

leden van de RRB, zich ingezet voor de 

inzamelingsactie “Serious Rescue”. 

Het doel van de actie was om vooraf en 

onderweg zoveel mogelijk geld op te 

halen via sponsoren en andere 

activiteiten ten behoeve van het goede 

doel van de 3FM-actie “Serious 

Request”. 

De kosten van de vaartocht worden door 

de brigades zelf en diverse sponsoren 

gedragen. 

De 45 boten die voor deze actie worden 

gebruikt staan los van de capaciteit die in 

deze periode voor de reguliere waterhulp-

verlening gewenst is en beschikbaar blijft 

voor normale reddingsacties in 

Nederland. 

Serious Rescue 2014 startte op 20 

december om 09:00 uur in de 

Oosterhaven in Medemblik om 

vervolgens via Middenmeer, Kolhorn, 

Nieuwe Niedorp, Noord-Scharwoude, 

Alkmaar, De Woude, Zaandam en Velsen-

Zuid bij het Glazen Huis in Haarlem te 

eindigen.  

Na 3 dagen en 100 kilometer varen – het 

team van de Zandvoortse Reddings-

brigade was uitgedaagd de laatste 5 

kilometer te roeien – met veel wind, regen 

en soms zelfs hagel, werden de 

deelnemers op maandagmiddag 22 

december warm onthaald in Haarlem 

door mevrouw Sonja Robben, de 

bestuurssecretaris van Reddingsbrigade 

Nederland en vele supporters. 

Daarna gingen de deelnemers naar het 

Glazen Huis op de Grote Markt. Er werd 

een cheque overhandigd met een 

prachtige opbrengst van maar liefst 

€ 18.150,00! 

Dit bedrag komt ten goede van “Meisjes 

en vrouwen die slachtoffer zijn van 

seksueel geweld in conflictgebieden”.
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Verslag Maasvlakte 2 Regatta 

Na het succes van vorig jaar, moest er 

wel een vervolg gegeven worden aan de 

Maasvlakte 2 Regatta. Op zaterdag 21 

juni 2014 was het zover en heeft de 2e 

Maasvlakte 2 Regatta plaatsgevonden. 

De roeiwedstrijd, aan het Maasvlakte-

strand, was de eerste roeiwedstrijd voor 

reddingsbrigades van het seizoen voor 

het NK Vletroeien 2014. 

Tijdens deze eerste wedstrijd konden de 

deelnemende ploegen direct vol aan de 

bak. De Maasvlakte 2 Regatta vindt 

plaatst op zee en dan moet er rekening 

geworden worden met stroming, wind en 

golven. Op deze zaterdag was het een 

aangename 19°C met een vrij matige 

windkracht ZW3.  

De teams die als eerste over de finish 

kwamen waren bij de dames het team 

van IJsselstein en bij de jeugd het team 

van ’s-Gravenzande. 

Om 14:45 uur was het tijd voor de tweede 

wedstrijd met hierin de heren- en mix-

teams. Helaas waren er geen mix-teams 

aanwezig, dus werd deze wedstrijd alleen 

door de herenteams geroeid. Het heren-

team van IJsselstein kwam als eerste 

over de finish. 

Het was een geslaagde 2e Maasvlakte 2 

Regatta met positieve reactie van de 

deelnemers en medewerkers. 

De uitslag is als volgt: 

Heren Dames Jeugd 

1. IJsselstein  1. IJsselstein 1. ‘s-Gravenzande 

2. Rotterdam 2. Rotterdam 2. IJsselstein I 

    3. IJsselstein II 
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Beveiligingen. 

In 2014 is de RRB weer diverse malen 

gevraagd tijdens evenementen bijstand 

op het water te verlenen. 

Het begon eind april aan de Lloydkade in 

Rotterdam met de beveiliging van de 

vuurwerkshow tijdens de voorjaars-

kermis. Vervolgens de beveiliging van 

een Drakenbootrace in Nieuwerkerk a/d 

IJssel. 

In juni hebben een aantal van onze 

vrijwilligers medewerking verleend aan 

het “KinderBeestFeest” in Amsterdam. 

Tijdens dit evenement werden ernstig 

zieke kinderen in twee vletten over-

gevaren naar Artis. 

Verder werden de “Maasvlakte Roei-

regatta”, de “Open Water Wedstrijd 

Binnenmaas” (langeafstand zwemmen) 

en de “European Universities Games 

2014” beveiligd. 

Helaas ging het evenement “Dancefloat” 

uiteindelijk niet door en was onze 

medewerking aan het 100 jarig bestaan 

van het Rotterdamsch Studenten Corps 

niet nodig. 

In september hebben wij onze 

medewerking verleend tijdens de Wereld-

havendagen aan de “Maasrace 2014” 

(roeien), de opening van de servicehaven 

op de 2e Maasvlakte en aan de “Ronde 

Tiengemeten” (Catamaran wedstrijd). 

Overzicht beveiligingen: 

DATUM BEVEILIGING LOKATIE 
INZET 

BOTEN 
BEVEILIGERS 

26 apr Vuurwerk voorjaarskermis  Lloydkade Rotterdam 1x ribcraft 3 

17 mei Drakenbootrace Polderdreef Nieuwerkerk a/d IJssel 1x searider 2 

6 jun KinderBeestFeest Grachten Amsterdam 2x vlet 7 

21 jun Roeiregatta Recreatiestrand Rotterdam MVII 1x ribcraft 2 

5 jul Dancefloat Nieuwe Maas Rotterdam 
2x searider 

div. rb's 
AFGELAST 

12 jul Langeafstand zwemmen  Binnenmaas Mijnsheerenland 
2x vlet 

2x searider 
9 

30 jul - 

1 aug 

European Universities 

Games 2014 Rotterdam 
Willem-Alexander baan Zevenhuizen 

1x ribcraft 

1x rb Hhwaard 
2 

6 sep Maasrace 2014 Nieuwe Waterweg Rotterdam 
2x searider 

1x vlet 
6 

27 sep 
Opening servicehaven en 

nautische markt 
Prinses Margriethaven Rotterdam 2x ribcraft 5 

27 sep Ronde Tiengemeten Haringvliet Hellevoetsluis 1x searider 2 

2 nov Vuurwerk najaarskermis Lloydkade Rotterdam 1x ribcraft 3 

20 dec -

22 dec 
Serious Rescue 2014 Medemblik naar Haarlem 1x vlet 9 

 

 



 

 

 

 


