
Jaarverslag Technische Commissie 2021 

 
De Technische Commissie bestond in 2021 uit Angélique Vandenbroek, Simone 

Beers, Anneloes Vogelpoel en Yvette Schouten. Yvette Schouten heeft als 

voorzitter van de commissie deel uitgemaakt van het bestuur. Anneloes 
Vogelpoel was tevens Technische Leider. Angélique Vandenbroek is tevens ook 

Secretaris van de vereniging. 

 

In het voorjaar van 2021 mocht er alleen buiten gesport worden. In overleg met 
het buitenzwembad de Wijzend in Zwaag hebben we op de zaterdag ochtend 

daar les gegeven. Voor de jonge kinderen hadden we de lesduur verkort tot een 

half uur met het oog op de kou. De Lifesaver 1, 2, 3 en +-groep had eerst een 
half uur land training gevolgd door een half uur zwemmen. Ook de volwassenen 

hadden de mogelijkheid om te zwemmen. Ook voor de zondag avond zwemmers 

hadden we de Wijzend beschikbaar. Na 7 weken waren de regels weer veranderd 
en zijn we weer naar de Waterhoorn verhuisd.  

 

Door de lange winterstop, het oefenen van reddingen op afstand en alle andere 

corona regels was het onmogelijk om de gewone brevetten af te zwemmen. We 
wilden de kinderen toch een diploma geven. Op de oude overlevingsbrevetten 

hebben we nieuwe opgefriste brevet bedacht. Deze brevetten hebben we brons, 

zilver en goud genoemd. We hebben hiervoor op 3 juli 2021 examen gedaan. 
Ook hebben we de kinderen en instructeurs die de kou van de Wijzend hadden 

getrotseerd een Bikkel brevet gegeven. Op deze dag hebben we ook onze nieuwe 

kleine drijvende oefenpop onthuld, hij heet Piet, vernoemd naar Piet Aartsen. 
Deze naam is gekozen omdat Piet veel voor de vereniging heeft betekend. 

 

Mei 2021 is Devlin Leek begonnen met zijn instructeursopleiding niveau 3. Hij 

wordt begeleid door Anneloes Vogelpoel.  
 

Na de zomerstop zijn we in september weer met frisse moed begonnen aan 

hopelijk een normaal seizoen wat we kunnen afsluiten met een examen in april 
2022.  

 

In december 2021 hebben we in het thema van sinterklaas een aantal spelletjes 

in het zwembad gedaan en was er een kleinigheidje voor de kinderen. We 
hebben die dag ook geoefend met gedeeltelijk ontruiming van het wedstrijd bad. 

Met kerst heeft het instructeurskader een bedankje en wat lekkers gekregen.  

 
Tijdens de jaarlijkse zwem4daagse in de waterhoorn kwam Maarten van der 

Weide op bezoek. Leden van onze reddingbrigade kregen de mogelijkheid om 

mee te doen aan de meet en greet.  
 

Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om af te zwemmen en hebben 

alle leden van de TC een certificaat gekregen als bewijs van trainen naar een 

bepaald niveau en zijn de leerlingen daarna door gegaan voor het volgende 
niveau. Voor Life Saver 2 is dit niet mogelijk, om Life Saver 3 te halen heb je Life 

Saver 2 nodig. Op 18 december 2021 zijn 4 van onze leden naar Amstelveen 

gegaan om daar voor Life Saver 2 af te zwemmen. Zij hebben alle 4 het examen 
gehaald.  

 



Gedurende het hele jaar hebben we onze leden op de hoogte gehouden van alle 

regels en veranderingen rondom het zwemmen door vaak te mailen. We hebben 
daar waar het lukte de maandelijkse instructeursbijeenkomsten door laten gaan.  

 

Tot slot wil de Technische Commissie het instructie kader weer hartelijk danken 
voor hun inzet, enthousiasme en flexibiliteit gedurende het gehele jaar. Ook de 

flexibele zwemmende leden willen wij hartelijk danken voor het meedenken en 

meewerken gedurende het gehele jaar. 

 
Technische Commissie. 

 

 
 


