Jaarverslag 2019 – Technische Commissie (TC)
In 2019 is de TC in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Er zijn voldoende lesgevers op woensdag
en vrijdag, waaronder een aantal enthousiaste jonge nieuwe lesgevers. De TC is sinds maart 2019
ook weer vertegenwoordigd in het bestuur.
Wedstrijden
Om de twee weken worden de wedstrijdteams getraind door twee trainers, die zelf ook aan
wedstrijden deelnemen. Hierdoor kunnen zij de teams de beste manier aanleren om de
wedstrijdonderdelen zo snel en goed mogelijk te zwemmen. Op basis van de clubkampioenschappen
en de clubrecordwedstrijden worden de snelste zwemmers/zwemsters van onze vereniging
geselecteerd voor de wedstrijdteams.
Na de zomervakantie zijn er helaas een aantal oudere juniorleden gestopt, maar er zijn gelukkig ook
een aantal nieuwe wedstrijdzwemmers bij gekomen.
In 2019 hebben we deelgenomen aan de ILSE wedstrijden in Dordrecht met 15 zwemmers. Ook
hebben we deelgenomen aan de GroenhovenCup in Gouda. We gingen met 2 estafetteteams en 3
individuele zwemmers. Aan het NK Ocean heeft 1 zwemmer van onze vereniging deelgenomen.
In het laatste weekend van het jaar is er op 28 december door 9 zwemmers deelgenomen aan de
100x100 in Sliedrecht. Onze 3 teams hebben allemaal de 10 km uitgezwommen.
Avondmarathon
Op 8 februari hebben we weer een avondmarathon gehouden. Hieraan hebben 13 teams
deelgenomen, waaronder 3 teams van onszelf. Wij hebben de 5e,6e en 10e plaats behaald. We
kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Interne wedstrijden
De clubrecordwedstrijden zijn dit jaar niet gehouden. De clubkampioenschappen en het
kilometerzwemmen zijn doorgeschoven naar januari 2020 vanwege uitval van lessen eind 2019.
Examens
Op 17,22 en 24 mei waren de jaarlijkse examens Zwemmend Redden bij Reddingsbrigade
Hardinxveld-Giessendam. 150 Kandidaten zijn met een diploma naar huis gegaan. We kunnen
tevreden terugkijken op een examen met een slagingspercentage van 100%.
EHBO
In 2019 werd er op donderdagavond door de herhalingsgroep aan de EHBO-competenties gewerkt,
onder leiding van Paula Boer.
Instructeursopleiding
Er zijn 5 lesgevers van Hardinxveld-Giessendam en 1 lesgever van Hendrik-Ido-Ambacht bezig met
de instructeursopleiding. De vrijwilligers hebben in totaal 3 jaar de tijd om deze opleiding af te ronden.
We hopen hiermee op termijn weer een nieuwe groep met gecertificeerde lesgevers langs ons bad te
kunnen verwelkomen. Alle lesgevers die de opleiding volgen zijn actief op de vrijdagavond. Zij worden
op deze avond tijdens het lesgeven begeleid en beoordeeld door praktijkbegeleiders van onze
vereniging. Vanwege drukte is 1 van de lesgevers van onze brigade eind 2019 helaas gestopt met de
instructeursopleiding.
Een aantal gediplomeerde examinatoren hebben in 2019 deelgenomen aan een bijscholingsdag.
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Overige activiteiten
In februari konden leden en introducés, voorafgaand aan de avondmarathon, bij het wakzwemmen
ervaren hoe het is om onder het ijs terecht te komen. De leden en introducés gingen in winterse
tenues te water. Duikers en instructeurs zorgden dat iedereen veilig onder het ‘ijs’ vandaan kwam.
In juli hebben diverse leden samen met het zwembadpersoneel van de Duikelaar de Zwem4daagse
begeleid en gezorgd dat iedereen alle dagen veilig heeft kunnen zwemmen en spelen. We kunnen
terugkijken op een drukke en goed verlopen Zwem4daagse.
Bezetting TC
In 2019 bestond de TC uit Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Johan
Meerkerk, Sanne Heeres, Henriëtte Heijkoop en Kevin Groenendijk. Henriëtte Heijkoop heeft met
ingang van de algemene ledenvergadering in 2019 de bestuursvertegenwoordiging van de TC op zich
genomen. In februari 2019 heeft Sanne Heeres haar taken binnen de TC neergelegd. We willen haar
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Met ingang van de algemene ledenvergadering in
februari 2020 zal Johan Meerkerk zijn taken binnen de TC neerleggen. Bart van de Minkelis zal zijn
taken voorlopig aan iemand anders overdragen, maar blijft wel lid van de TC.
De Technische Commissie
tc@hgrb.nl
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