
 
 

NIEUWSBRIEF JULI 2018 VOLWASSENEN 
 
EXAMENS 
 
Er zullen aanstaande zaterdag examens gehouden. Het zal absoluut een zwaar 
examen worden voor alle deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Soms krijg ik na 
afloop de vraag waarom het examen zo zwaar moet zijn. Dit wil ik graag heel kort 
toelichten. 
 
Wat is het niet: 
De zwaarte van een examen heeft niets te maken met afbreken van mensen. Ook 
niet het onzinnig vermoeien van mensen.  
 
Wat is het dan wel: 
Het gaat bij een examen om het zo realistisch mogelijk maken van situaties. Dit 
betekent het nabootsen van stressvolle situaties. Dit kan op twee manieren: de 
stress daadwerkelijk net zo hoog laten oplopen als in een realistische 
zelfverdedigingssituatie (wat een onveilige situatie is), of door de hersenen te foppen 
door ze het idee te geven dat ze in deze situatie zitten. Dit laatste kan door het 
toevoegen van vermoeidheid aan een relatief veilige setting. Hierdoor ervaart de 
persoon een stressvolle en onveilige situatie, terwijl deze volledig gecontroleerd is. 
Als de student hier goed doorheen komt, kunnen we zeggen dat het zeer 
waarschijnlijk is dat als de situatie zich echt voordoet, de student ook zo zal gaan 
reageren.  
 
Nieuwe locatie: 
 
Na de zomervakantie zullen de lessen gegeven gaan worden op de Parkweg (bij 
Sportcentrum Iedema). Om het sportcentrum binnen te komen, moeten er 
ledenpasjes gemaakt worden. Hiervoor hebben we NAW gegevens nodig. Op de 
website (safetytrainingcenter.nl) staat een link naar een Excel sheet, deze graag 
invullen en mailen naar stcharderwijk@gmail.com 
 
 



Huwelijks receptie: 
 
In de zomervakantie zal Margot met Gerwin gaan trouwen. Omdat dit in de 
Verenigde Staten gebeurt, is het niet heel lastig om iedereen daar uit te nodigen, 
maar wel wat lastig voor veel mensen om daar te komen. Als je het leuk vindt om het 
bruidspaar alsnog te feliciteren, dan kan dit eind augustus. Een uitnodiging zal via de 
mail gestuurd worden, daarvoor moet je het eerder genoemde NAW formulier 
invullen en mailen!  
 
Verhuizing 
 
In de afgelopen paar weken heb ik van verschillende mensen vragen gekregen over 
de verhuizing en heb ik van verschillende kanten te horen gekregen dat mensen 
graag willen helpen. Dit wordt zeer gewaardeerd! 
Op dit moment zijn we een planning aan het maken hoe we één en ander kunnen 
realiseren, binnen welk tijdsbestek etc. 
Wat vast staat: Voor eind juli zal het pand op de Drielandendreef leeg zijn. In de 
maand augustus zullen er al lessen gegeven worden op de nieuwe locatie: Parkweg 
2 in Harderwijk. Dit is in het sportcentrum Iedema. 
 
In de maand augustus zal nog niet alles perfect zijn, aangezien we midden in de 
bouwvak zitten.  
 
In de zomervakantie zal er ook een aangepast lesrooster zijn. Afgelopen jaren is 
duidelijk geworden dat er altijd een aantal mensen zijn die graag door willen trainen 
(respect!), maar dat dit er altijd maar een handvol zijn. Als we een volledig lesrooster 
aanhouden, betekent dit dat er per lesuur maar twee of drie mensen zijn. Dat willen 
we voorkomen. 
 
Volgende week zal het zomerrooster bekend gemaakt worden. We hopen dat 
iedereen zich hier een beetje in kan vinden.  
 
Voor de combi leden: de maanden juli en augustus kunnen jullie nog gebruik maken 
van de bestaande combi-deal. Na de zomer gaan we kijken hoe we hier een invulling 
aan kunnen geven in de nieuwe setting. 
 
BELANGRIJKE DATA ZOMER 2018 
 
7 juli 2018: examens alle levels, aanvang 10:00 uur, geen reguliere les! 
 
Na 14 juli een aangepast zomerrooster 
 
Eind augustus: huwelijksreceptie Margot en Gerwin 
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