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Het gemiddelde ledenaantal is in 2012 met ongeveer 10% toegenomen naar ongeveer 70 
leden. Dit is voor een groot deel toe te schrijven door de deelname aan projecten en 
mond-tot-mond reclame. 
 
Het afgelopen jaar is les gegeven in snorkelen en zwemmend redden door een team van 
ongeveer 18 trainers, waarvan vier vrijwilligers en/of maatschappelijke stagiairs. 
 
Ook in 2012 hebben we weer deelgenomen aan het “Kies voor sport” project van 
gemeente Maassluis. Met dit project biedt gemeente Maassluis de mogelijkheid voor 
leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van de Maassluise basisscholen om kennis te 
laten maken met de VRB. Tijdens de lessen lieten we leerlingen kennis maken met 
snorkelen, reddend zwemmen en jeugdperslucht. Het “Kies voor sport” project draait 
tijdens de normale trainingsuren. Dit seizoen werden vier sessies gehouden van ieder vijf 
lessen. Dit gaf een behoorlijke belasting voor een aantal trainers en vrijwilligers, maar, 
zoals eerder gemeld, hebben we door aan dit project deel te nemen ook een aantal leden 
kunnen inschrijven. 
 
Andere uitgevoerde activiteiten waren onder andere: jeugdperslucht, 
clubkampioenschappen, een stranddag en onderlinge wedstrijden. 
 
Het afgelopen jaar zijn examens voor zwemmend redden en snorkelen afgenomen. Het 
examen zwemmend redden is in 2012 voor de eerste keer volgens ‘nieuwe stijl’ 
geëxamineerd. Aan de hand van de resultaten wordt de wijze van lesgeven voor KNBRD-
lessen in 2013 nog verder geoptimaliseerd. 
 
In september 2009 zijn we begonnen met de introductie van het Scuba-Doe-programma 
van de NOB. Het afgelopen jaar is ook hier de wijze van lesgeven goed onder de loep 
genomen. De werklijsten en lesmethoden zijn enigszins aangepast, waardoor op een 
eenvoudigere wijze dezelfde resultaten kunnen worden behaald. 
 
Wat ons betreft een goed jaar, waarbij we positief zijn over het verloop aan de badrand. 
 
Met vriendelijke groet 
Team Maassluis 
maassluis@vlaardingsereddingsbrigade.nl 
 
 


