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Jaarverslag Technische Commissie (TC) 2017 
 
Na een jaar vol veranderingen, was 2017 vooral een jaar waarin de borging van die veranderingen voorop 
stonden. Er is gewerkt om de nieuwe lestijden goed gevuld te krijgen en volop gebruik te maken van die 
nieuwe mogelijkheden. 
 
2017 was ook het jaar waarin de TC met sponsorgeld nieuwe materialen kon aanschaffen. Zo konden er 
nieuwe flippers, een junior reddingspop en een trainings-aed worden aangeschaft. Hiermee kunnen wij 
onze lessen naar een nog hoger niveau brengen en ontstaan er nieuwe lesmogelijkheden voor onze 
lesgevers, waardoor we de lessen meer uitdaging kunnen geven. 
 
Wedstrijden 
In 2017 is een start gemaakt met het opzetten van wedstrijdteams. Hierbij zijn op basis van de 
clubkampioenschappen en de clubrecordwedstrijden de snelste zwemmers van onze vereniging 
geselecteerd. Om de twee weken worden de wedstrijdteams getraind door twee trainers, die zelf volop 
aan wedstrijden deelnemen en de teams leren om de wedstrijdonderdelen zo snel mogelijk te zwemmen. 
 
In 2017 hebben we deelgenomen aan vele wedstrijden, waaronder het NK. We kunnen nu al zien dat de 
structurele trainingen hun vruchten afwerpen, zowel op het gebied van de techniek als de zwemtijden. Wij 
hopen deze lijn in 2018 voort te zetten, door met zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen en onze doelen 
steeds verder aanscherpen. 
 
Avondmarathon 
Op 17 november was onze eigen jaarlijkse avondmarathon. Ondanks dat er weinig ploegen waren, was 
de sfeer wel erg goed en hebben onze teams kunnen schitteren met een 3e, 4e en 5e plek.  
 
Clubkampioenschappen 
Op vrijdag 8 december streden 39 deelnemers tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen om de 
ereplaatsen. Dit jaar werden er voor het eerst bekers uitgedeeld voor de top-3 van elke categorie. Dit is 
mogelijk geweest door een grote schenking van bekers. 
 
Examens 
Op 17, 19 en 31 mei waren de jaarlijkse examens zwemmend redden bij Reddingsbrigade Hardinxveld-
Giessendam. 162 kandidaten zijn met een diploma naar huis gegaan. We kunnen weer terugkijken op een 
examen met een 100% slagingspercentage.  
 
EHBO 
In 2017 is er naast een herhalingsgroep ook een groep kandidaten met een nieuwe opleiding gestart. 
Beide groepen werken donderdagavond aan hun EHBO-competenties, onder leiding van Paula Boer.  
 
Junizwemmen 
Op de vrijdagen van juni werden weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals conditietrainingen en 
clubrecordwedstrijden. Dit jaar werd voor het eerst de familie-estafette georganiseerd. Hierbij werd er door 
diverse teams geprobeerd om als snelste diverse onderdelen uit te voeren. De teams werkten goed 
samen en hielpen elkaar in deze wedstrijd, waar het draaide om samenwerking.  
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NPZ diploma 
Al diverse jaren was het mogelijk om bij onze brigade een NPZ diploma B te halen. Door de organisatie 
achter dit diploma zijn grootschalige wijzigingen doorgevoerd, waardoor de TC in 2017 heeft besloten te 
stoppen met het opleiden voor NPZ diploma B. 
 
Bezetting TC 
In 2017 bestond de TC uit Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Johan Meerkerk, 
Sanne Bakker en Kevin Groenendijk. In 2018 zal de TC er hetzelfde uit blijven zien. 
 
De Technische Commissie 
tc@hgrb.nl 
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