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Jaarverslag Technische Commissie (TC) 2013 
 
In 2013 bestond de TC uit de volgende personen:  
Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Johan Meerkerk 
 
Wedstrijden 
Er zijn dit jaar weer diverse wedstrijden georganiseerd. Er hebben 5 teams (net geen complete ploeg) meegedaan 
met de najaarswedstrijd van Schiedam op 26 oktober. De teams wisten helaas geen podiumplaats te behalen. De 
aspiranten meisjes eindigden het dichtst bij het podium, zij werden 4e. 
 
Nacht-/avondmarathons 
Natuurlijk hebben wij weer meegedaan aan de jeugdmarathon in Waddinxveen. Na 1 uur zwemmen werd team 1 
ingedeeld in het wedstrijdklassement en team 2 in het recreatieklassement. Beide klassementen bestonden uit 11 
ploegen. Team 1 is uiteindelijk als 7e geëindigd (7350m), team 2 eindigde op een mooie 2e plaats (met 6050 m). 
Na een in eerste instantie tegenvallende opgaveperiode voor onze eigen avondmarathon, werd het toch een 
gezellige en spannende avond met 16 ploegen. Reddingsbrigades en zwemverenigingen streden in het A-
klassement om de prijzen, de overige ploegen verdeelden de prijzen in het B-klassement. Onze brigade werd in het 
A-klassement 4e, 9e en 11e. 
 
Clubwedstrijden 
Op vrijdag 6 december was de start van het eerste deel van de clubkampioenschappen, namelijk de kilometer 
zwemmen, 13 deelnemers zwommen zo snel mogelijk de 40 banen. Het 2e deel was een week later. De onderdelen 
bestonden uit; ringduiken, popduiken, reddingswisselslag, torpedozwemmen en vrije slag. Erg veel leden hebben er 
een spannende strijd van gemaakt, 60 deelnemers in 6 leeftijdscategorieën. 
 
Examens 
Om onze instructeurs weer een mogelijkheid te bieden om te zien welke eisen bij het examen gesteld worden, 
zwommen 15 kandidaten op 15 maart af voor Zwemmend Redder 3. Ze lieten door te slagen zien de onderdelen 
goed te beheersen. 
24, 27 en 31 mei waren onze jaarlijkse examens. Alle kandidaten zijn met een diploma of brevet naar huis ge- gaan. 
Dit jaar zijn bij onze brigade de eerste diploma’s uitgereikt voor Life Saver 3, 3 jaar na de landelijk invoering van de 
nieuwe diplomalijn. 112 kandidaten legden de examens met goed gevolg af, 92 behaalden het REDNED diploma, 14 
kandidaten het HGRB diploma en 6 zwemmers slaagden voor het NPZ diploma. 
 
Open week 
De open week was dit jaar voor het eerst niet echt een week, maar meer een open dag (lees avond). Vrijdag 6 
september was de start van het seizoen met een open instuifavond. Waar voorgaande jaren de opkomst tijdens de 
eerste week een beetje tegenviel, was het deze avond redelijk druk, met erg veel geïnteresseerden, die we op deze 
avond kennis konden laten maken met wat we allemaal doen bij de Reddingsbrigade. 
 
EHBO 
Door de gewijzigde eisen welke gesteld worden aan de nieuwe diploma’s is een EHaD diploma niet meer vol- 
doende. Na 12 weken van oefenen, lessen en leren hebben 13 kandidaten hun EHBO diploma behaald. De lessen 
werden georganiseerd door Paula Boer. 
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De TC zal er in 2014 als volgt uitzien: 
Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Sanne Bakker, Johan Meerkerk 
 
De Technische Commissie 
tc@hgrb.nl 
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