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Terneuzen 02-04-2013.
Jaarverslag 2012 van de Technische Commissie.
2 januari: Geen les i.v.m. vakantie.
9 januari: IJsongevallen geoefend.
16 januari: IJsongevallen geoefend.
6 februari: Open dag, iedereen was welkom.
20 februari: Voorjaarsvakantie, 1 uur les.
7 en 14 mei: Meivakantie, 1 uur les.
11 juni: Brevet zwemmen, 1ste keer volgens de nieuwe richtlijnen. Er waren 47 kandidaten voor het
afzwemmen volgens de nieuwe richtlijnen en 6 kandidaten voor diploma A en B oude stijl.
Afgewezen: 1 kandidaat voor junior redder 3 en 1 kandidaat voor zwemmend redder 3.
Bij diploma A waren er 2 gezakt waarvan 1 kandidaat de week erop in Middelburg alsnog het diploma
A heeft behaald. Voor B waren beide kandidaten geslaagd.
25 juni: Laatste zwemavond van het seizoen. Er waren weer clubkampioenschappen.
13 augustus: Weer begonnen met de lessen na de vakantie.
15 oktober: Herfstvakantie, 1 uur zwemmen.
3 december: Sinterklaas stuurde dit jaar weer twee Zwarte Pieten.
17 december: IJsongevallen, dit jaar hadden we 3 nieuwe zeilen in gebruik. Het was geslaagd. De
kinderen kregen na afloop nog een certificaat.
Overig:
• In december was er dit jaar weer geen brevet zwemmen. Er waren net geen 20 kinderen die
mochten afzwemmen en men heeft er minimaal 20 nodig om een examen te organiseren.
• Op 15 april 2013 zwemmen weer alle kinderen af.
• In novemer is er een presentatie gegeven aan de instructeurs irt de nieuwe zwemtechnieken.
In mei/juni wordt hier een vervolg aan gegeven middels een workshop ondersteund door
Conzuela.
• In mei zijn 3 leden gestart met de instructeurscursus, J. van Maren/A. van den Branden/R.
Kindt. In navolging van dat zijn O. Snoodijk en C. van Sabben gestart met het behalen van hun
praktijkbegeleiders certificaat, beide hebben eind vorig jaar deze succesvol afgerond.
Namens de TC,
Fons, Lydia, Christian, José.

