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Jaarverslag 2018 – Technische Commissie (TC) 
 
Na een jaar vol veranderingen voor lesgevers en leskandidaten, was 2018 vooral een jaar waarin 
veranderingen binnen de TC voorop stonden. De bestuursvertegenwoordiging viel weg en de TC ging 
zich ook bezighouden met de opleidingen op het gebied van Varend Redden. 
 

Wedstrijden 
Om de twee weken worden de wedstrijdteams getraind door twee trainers, die zelf ook volop aan 
wedstrijden deelnemen. Hierdoor kunnen zij de teams de beste manier aanleren om de 
wedstrijdonderdelen zo snel en goed mogelijk te zwemmen. Op basis van de clubkampioenschappen 
en de clubrecordwedstrijden worden de snelste zwemmers/zwemsters van onze vereniging 
geselecteerd voor de wedstrijdteams. 
 
In 2018 hebben we deelgenomen aan diverse wedstrijden (waaronder het NK) op zowel het strand als 
in het zwembad. We kunnen zien dat de structurele trainingen hun vruchten afwerpen. Niet alleen zien 
we dit in de technische punten, maar ook de zwemtijden worden steeds sneller. Ook het teamgevoel 
wordt groter. Ondanks dat in sommige gevallen leeftijdsgrenzen een rol gaan spelen voor de 
teamformatie, hopen wij de stijgende lijn in 2019 voort te zetten. 
 

Avondmarathon 
Onze jaarlijkse avondmarathon is uitgesteld, omdat het WK Lifesaving in november 2018 werd 
georganiseerd in Australië en er daardoor (te) weinig ploegen aanwezig konden zijn. Begin 2019 gaan 
we alsnog een avondmarathon organiseren. 
 

Interne wedstrijden 
Op 27 juni waren er clubrecordwedstrijden. Op vrijdag 14 december streden 29 deelnemers tijdens de 
jaarlijkse clubkampioenschappen om de begeerde ereplaatsen. Zowel in juni als in december zijn er 
clubrecords verbeterd. In december streden er ook 13 deelnemers om de winst op de kilometer. 

 

Examens 
Op 23 en 30 mei en 1 juni waren de jaarlijkse examens Zwemmend Redden bij Reddingsbrigade 
Hardinxveld-Giessendam. 131 Kandidaten zijn met een diploma naar huis gegaan. We kunnen 
tevreden terugkijken op een examen met een slagingspercentage van 100%. 

 

EHBO 
In 2018 werd er op donderdagavond door de herhalingsgroep aan de EHBO-competenties gewerkt, 
onder leiding van Paula Boer. In 2019 zal er, naast de herhalingslessen, weer een EHBO-cursus 
verzorgd worden. 

 

Zwem4daagse 
Dit jaar hebben diverse leden samen met het zwembadpersoneel van de Duikelaar de Zwem4daagse 
begeleid en gezorgd dat iedereen de dagen veilig heeft kunnen zwemmen. Na afloop hebben alle 
deelnemers een uitnodiging voor de open avond van de Reddingsbrigade gekregen. We kunnen 
terugkijken op een drukke en goed verlopen Zwem4daagse. 
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Instructeursopleiding 
Met goede moed zijn 5 lesgevers van Hardinxveld-Giessendam en 1 lesgever van Hendrik-Ido-
Ambacht begonnen aan de instructeursopleiding. De vrijwilligers hebben 3 jaar de tijd om deze 
opleiding af te ronden. We hopen hiermee op termijn weer een nieuwe groep met gecertificeerde 
lesgevers langs ons bad te kunnen verwelkomen. Alle lesgevers die de opleiding volgen zijn actief op 
de vrijdagavond. Zij worden op deze avond ook begeleid en beoordeeld tijdens het lesgeven. 
 

Bezetting TC 
In 2018 bestond de TC uit Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Johan 
Meerkerk, Sanne Heeres en Kevin Groenendijk. Halverwege het jaar is Henriëtte Heijkoop de TC 
komen versterken. Henriëtte zal met ingang van de ledenvergadering in 2019 de 
bestuursvertegenwoordiging van de TC op zich nemen. In 2019 zal Sanne Heeres haar taken binnen 
de TC neerleggen. We willen haar bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Verder zal de TC er 
hetzelfde uit blijven zien. 
 
De Technische Commissie 
tc@hgrb.nl  
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