
 

 
 
 
 

 Hardinxveld-Giessendam   

   
 

 
De Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade is aangesloten bij Koninklijke Reddingsbrigade   
Nederland en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  

Postbus 157 3370 AD  
 Hardinxveld-Giessendam 

KvK Rotterdam 40.32.27.37  
IBAN NL15RABO0325004978 

www.hgrb.nl 

 

Jaarverslag Technische Commissie (TC) 2016 
 
2016 was een jaar van veranderingen. Zo hebben wij onze lesavond op maandag ingewisseld voor de 
woensdagavond. Dit geeft ons meer ruimte om onze leden beter en in kleinere groepen les te geven. 
Want onze vereniging blijft maar groeien en daar zijn wij heel blij mee! Ook kregen wij in het zwembad 
een nieuwe kast voor onze lesmaterialen. De oude kast had zijn beste tijd gehad en was hard aan 
vervanging toe. Ook werden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 de omgangsregels 
vastgesteld, waarin wij als lesgevers een goede leidraad hebben gekregen om de vereniging een 
gezellige en veilige omgeving te houden. 
 
Wedstrijden 
Er zijn dit jaar weer diverse wedstrijden georganiseerd. In het begin van 2016 is er een team van onze 
brigade afgereisd naar Cuijk om daar deel te nemen aan het NK Lifesaving voor Teams. Hier hebben 
onze ploegen goede resultaten gehaald, zelfs op een volkomen nieuw onderdeel: Line Throw. Ook zijn er 
een aantal leden afgereisd in mei naar de RedNed Poolmeeting, waarbij op diverse onderdelen limieten 
gezwommen konden worden. Met het zwemmen van een limiet mag je deelnemen aan het WK Lifesaving 
later in 2016. Ook was het een mogelijkheid om de onderdelen te oefenen in een 50 meter bad, wat totaal 
anders zwemmen is. 
 
Ook zijn we vertegenwoordigd geweest op het NK ILSE voor aspiranten en junioren, waar goede 
prestaties zijn neergezet. 2016 was ook het jaar van het WK Lifesaving in Nederland. Reddingsbrigades 
vanuit heel de wereld kwamen naar ons land om te strijden om de titels. Ook onze brigade is op het WK 
aanwezig geweest. Onze leden zijn niet alleen als vrijwilliger actief geweest. Eén lid heeft daadwerkelijk 
ook gezwommen in het zwembad van Eindhoven tijdens het WK, een geweldige ervaring! Helaas zijn er 
ook enkele wedstrijden niet doorgegaan. We hopen in 2017 weer meer wedstrijden te kunnen zwemmen 
en onze brigade nog meer te vertegenwoordigen. 
 
Nacht/avond marathons 
Natuurlijk hebben wij weer meegedaan aan de jeugdmarathon in Waddinxveen. Na een uur zwemmen 
werd team 1 ingedeeld in het wedstrijdklassement en team 2 in het recreatieklassement. Na 2,5 uur 
zwemmen had team 1 6725 meter gezwommen, goed voor de achtste plaats. Team 2 werd vijfde met 
5800 meter. Op 18 november vond onze jaarlijkse avondmarathon plaats, met vier teams van onszelf. In 
totaal deden er 15 ploegen mee. Reddingsbrigades en overige ploegen streden in het A - klassement en 
B - klassement om de prijzen. 
 
Clubwedstrijden 
Op vrijdag 17 juni vonden de clubrecordwedstrijden plaats. Elk lid mocht op 2 onderdelen een poging 
wagen om de clubrecords te verbreken. Op zaterdag 17 december vonden onze jaarlijkse 
clubkampioenschappen weer plaats. Met ongeveer 40 leden werd het een sportieve en competitieve 
zaterdagmiddag, waarbij weer diverse clubrecords zijn verbroken. 
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Diverse activiteiten: 
 
Instructeursavond 
Op vrijdag 12 februari stond er een instructeursavond in de agenda. Het programma bestond onder 
andere uit een ontruimingsoefening, reddingen en vervoersgrepen. Hierbij werden wij ondersteund door 
Paula Boer. Na het zwemmende gedeelte is er een korte presentatie gehouden over de licentieregeling, 
welke geldt voor de hogere bondsdiploma’s. 
 
Examens  
20, 23 en 27 mei vonden onze jaarlijkse examens weer plaats. Maar liefst 170!! kandidaten legden de 
examens met goed gevolg af, voor zowel REDNED als HGRB diploma’s. Iedereen van harte gefeliciteerd!  
 
Open week  
Vrijdag 2 september was de start van het nieuwe seizoen met een open instuifavond. Het was een drukke 
avond met erg veel nieuwe gezichten, die we op deze avond kennis kunnen laten maken met wat we 
allemaal doen bij de Reddingsbrigade. Na de instuif was iedereen welkom op het openingskamp.  
 
EHBO  
Voor het eerst zijn er twee groepen gestart met de herhalingslessen om het EHBO-diploma geldig te 
houden. Onze groep met gediplomeerde EHBO-ers bij de brigade blijft elk jaar groeien, hier zijn wij er blij 
mee. Ook dit jaar werden de lessen georganiseerd door Paula Boer.  
 
Hinderniszwemmen 
In 2016 stond er op de laatste zwemavond van het jaar een nieuwe activiteit op de planning: hindernis 
zwemmen. Het gehele zwembad werd omgetoverd in een uitdagend parcours voor jong en oud. We 
kunnen terugkijken op een goedbezocht en sportieve laatste avond van het jaar.  
 
Cursus Official C  
In 2016 hebben twee leden deelgenomen aan de cursus Official C. Na deze cursus ben je bevoegd om 
onder andere op te treden als klokker bij wedstrijden in en rondom Nederland. Beide de leden zijn 
geslaagd.  
 
Reddingsbrigade badmutsen  
Sinds november 2016 is het verplicht om tijdens wedstrijden een badmuts te dragen. Deze badmuts moet 
voor heel de Reddingsbrigade hetzelfde zijn. Dankzij de sponsor ABB hebben wij onze eigen mooie 
badmutsen kunnen ontwerpen en aanschaffen. 
 
Bezetting TC 
In 2016 bestond de T.C. uit Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Johan Meerkerk, 
Sanne Heeres en Kevin Groenendijk. In 2017 zal de TC er hetzelfde uit blijven zien. 
 
De Technische Commissie 
tc@hgrb.nl 
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