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Jaarverslag Technische Commissie (TC) 2012 
 
Bezetting TC 2012 
Bart van de Minkelis / Lia van Helden / Rianne den Breejen / Johan Meerkerk 
  
Wedstrijden 
Dit jaar waren er verschillende wedstrijden waar wij aan deelnamen. Zo begon dit jaar met de 
oudejaarswedstrijden voor senioren in Weert op 14 januari. Ons jonge senioren team trof hierbij ook 
tegenstand uit het buitenland en eindigde in een groot deelnemersveld als 21e. In april reisde er een 
aspiranten- en juniorenteam met jongens af naar Oss voor de NK Zwemmend Redden. De aspiranten 
eindigden na een spannende wedstrijd als 4e, de junioren eindigde 1 plaats lager. Tijdens dit 
kampioenschap werd ook de uitslag van de nationale competitie Zwemmend Redden  2011/2012 bekend 
gemaakt. Dit klassement bracht ons 2 ereplaatsen: de aspiranten jongens eindigden als 3e, de junioren 
jongens zelfs als 2e. Zaterdag 9 juni waren de Tobbewedstrijden te Gouda. Hierbij eindigden de beide 
aspirantenploegen op het ereschavot: de meisjes 3e en de jongens 2e. In het eindklassement van de 
ploegen werden we 3e. Met een complete ploeg werd op 27 oktober de najaarswedstrijd in Schiedam 
bezocht. Hier behalen de aspiranten meisjes een mooie 3e plaats. 
 
Nacht-/avondmarathons 
De jaarlijkse jeugdmarathon in Waddinxveen was op 24 februari. Na 1 uur zwemmen werden de 
klassementen opgedeeld. Ons 1e team werd in het wedstrijdklassement 4e. Team 2 behaalde dezelfde 
plaats in het recreatieklassement. Vrijdag 23 november was het erg druk in ons zwembad De Duikelaar 
voor de jaarlijkse avondmarathon. Met 20 teams zaten de banen vol. Ook hier werd het klassement 
gesplitst. Het eerste team eindigde in het A-klassement op de 10e plaats, team 2 behaalde in het B-
klassement de 6e plek. 
 
Clubwedstrijden 
Om de clubkampioenschappen voor alle leden toegankelijker te maken is besloten de kampioen-
schappen 1 week eerder te houden in 2012 en dus niet de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Het 
aantal deelnemers was hierdoor dit jaar erg hoog: 48 zwemmers in 6 leeftijdscategorieën. Het kilometer-
kampioenschap, wat op 7 december gezwommen werd, telde 15 deelnemers. De vorig jaar gekozen 
onderdelen nemen wel iets meer tijd in beslag, maar hebben ook meer betrekking op zwemmend 
redden. 
 
Examens 
Om onze instructeurs te laten ervaren welke eisen er bij het examen gesteld worden, zwommen 21 
kandidaten op 16 maart af voor Junior Redder 2. Ze lieten door allemaal te slagen zien de onderdelen 
goed te beheersen. De jaarlijkse examens waren dit jaar op 27 april, 11 en 14 mei. Er werd 
afgezwommen voor een groot aantal diploma’s. In totaal legden 114 kandidaten de examens met goed 
gevolg af. In 2012 is er niet afgezwommen voor het NPZ-diploma. Op 30 november mochten de 
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instructeurs nogmaals examen doen, ditmaal voor Junior Redder 4. Alle 18 instructeurs slaagden voor dit 
examen. 
 
Open week 
De 1e week van september was er weer onze open week. In deze zwemweek kunnen geïnteresseerden 
kennismaken met onze brigade. Ondanks de lage opkomst van leden was het een nuttige week. 
 
EHaD 
Paula Boer verzorgde weer de lessen voor onze kandidaten bij de cursus Eerste Hulp aan Drenkelingen 
(EhaD). Het was de laatste keer dat er EhaD-examens werden afgenomen. Vanaf 20123 wordt een EHBO-
diploma als eis gesteld. 
 
Wakzwemmen 
We hebben dit jaar 2 keer wak gezwommen.  De 1e keer was 27 januari, waarbij de opkomst erg groot 
was. Er hebben ruim 80 leden onder het zeil gezocht naar de openingen in het ‘ijs’. Doordat de 
clubkampioenschappen een week naar voren waren geschoven, hebben wij ook de laatste vrijdagavond 
voor de kerstvakantie (21 december) wak gezwommen. Deze avond waren er heel wat minder 
deelnemers. 
 
Bijscholing instructeurs 
Onze instructeurs werden 17 februari het water ingestuurd door Gerrit en Nellie Zinkweg om de 
praktijkonderdelen van de vernieuwde examens beter onder de knie te krijgen. De opkomst van de 
instructeurs was erg goed en de avond werd als nuttig ervaren. 
 
Bezetting TC 2013 
Bart van de Minkelis/ Lia van Helden / Rianne den Breejen  / Johan Meerkerk 
 


