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Jaarverslag T.C. 2014 
 

In 2014 bestond de T.C. uit de volgende personen: 

Bart van de Minkelis / Lia van Helden / Rianne den Breejen / Johan Meerkerk / Sanne Heeres - Bakker 
 

Wedstrijden: 

Er zijn dit jaar weer diverse wedstrijden georganiseerd. 

Er hebben 5 teams (net geen complete ploeg) meegedaan met de najaarswedstrijd van Schiedam op 

25 oktober. Er werd helaas geen podiumplaats door één van deze teams behaald, de aspiranten jongens en de 

junioren meisjes waren het dichtst bij, zij werden 4e. 
 

Nacht/avond marathons: 

Natuurlijk hebben wij weer meegedaan aan de jeugdmarathon in Waddinxveen. 

Na een uur zwemmen werd team 1 ingedeeld in het wedstrijdklassement met 10 ploegen en team 2 in het 

recreatieklassement met 11 ploegen. Team 1 is uiteindelijk als 9e geëindigd (6700 meter gezwommen), team 2 

eindigde op een 6e plaats (met 5700 meter). Na een in 1e instantie tegenvallende opgave periode voor onze eigen 

avondmarathon, werd het toch een gezellige en spannende avond met 9 ploegen. Reddingsbrigades en 

zwemverenigingen streden in het A - klassement om de prijzen, de overige ploegen verdeelden de prijzen in het B - 

klassement. 
 

Clubwedstrijden: 

Op maandag 8 december was de start van het eerste deel van de clubkampioenschappen, namelijk de kilometer 

zwemmen, 10 deelnemers zwommen zo snel als mogelijk de 40 banen. 

Het 2e deel was 12 december, de onderdelen bestonden uit; ringduiken, popduiken, reddingswisselslag, 

torpedozwemmen en vrije slag. Erg veel leden hebben er een spannende strijd van gemaakt, 51 deelnemers. 
 

Diverse activiteiten:  
 

Examens: 

9, 16 en 23 mei waren onze jaarlijkse examens, alle kandidaten zijn met een diploma of brevet naar huis gegaan. 162 

kandidaten legden de examens met goed gevolg af, 129 behaalden het REDNED diploma, 24 kandidaten het HGRB 

diploma en 9 zwemmers slaagden voor het NPZ diploma. 
 

Open week: 

Vrijdag 5 september was de start van het seizoen met een open instuifavond. Daar voorgaande jaren de opkomst 

tijdens de eerste week een beetje tegenviel, was het deze avond redelijk druk, met erg veel nieuwe gezichten, die 

we op deze avond kennis konden laten maken met wat we allemaal doen bij de Reddingsbrigade. 
 

EHBO: 

In september is er een nieuwe groep begonnen met de lessen voor het behalen van het EHBO-diploma. Daarnaast 

is er een herhalingscursus gestart voor degenen die al hun EHBO hebben gehaald bij de brigade. De lessen werden 

georganiseerd door Paula Boer. 
 

Wakzwemmen: 

Op zaterdag 24 januari hebben ongeveer 70 leden deelgenomen aan het wakzwemmen. Waar zij, onder begeleiding 

van instructeurs en duikers, ervoeren hoe het is om onder ijs te zwemmen. 
 

De T.C. zal er in 2015 als volgt uitzien: 

Bart van de Minkelis/ Lia van Helden / Rianne den Breejen / Sanne Heeres - Bakker / Johan Meerkerk 


