
 

NIEUWSBRIEF JULI 2018 
 

Beste ouders van onze jeugdleden, 
Zomervakantie…. Het is bijna zover. In de zomervakantie zijn er, zoals elk jaar, geen 
jeugdlessen. Ook onze superkids hebben rust nodig. De instructeurs trouwens ook ;) 
Dit betekent dat er een laatste les is, een speciale afsluiting! 
 
Maar eerst:  
 
EXAMENS 
 
Er zullen aanstaande zaterdag examens gehouden bij de jeugd. Het zal absoluut een 
zwaar examen worden voor alle deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Soms krijg ik 
na afloop van ouders 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.  
Ik begrijp dat het moeilijk is voor ouders om je kind na een examen, waar je zelf niet 
bij bent geweest, terug te krijgen die zwaar vermoeid is en waarschijnlijk nog een 
emotionele reactie krijgt. Daarom willen wij ook graag dat jullie je kind op komen 
halen na een examen. 
 
 
 
 



Zaterdag 7 juli 2018. 
 
Het examen zal voor ruim 30(!) jeugdleden om 08.00 uur beginnen en is voor die 
kinderen die te horen hebben gekregen dat ze er klaar voor zijn. Komen de kinderen 
te laat, dan zullen ze worden uitgesloten van het examen. Op tijd je bed uit hoort er 
dus gewoon bij…. Sorry voor de papa’s en mama’s! 
 
Om 08:02 uur zullen we weer een bord buiten zetten met de verwachtte eindtijden 
voor de examens. We proberen dit zo strak mogelijk aan te houden, maar iets uitloop 
is altijd mogelijk. Excuses daarvoor. 
 
Seizoenafsluiting 
 
Op 11 juli zullen we het sportseizoen 2017/2018 afsluiten met de jaarlijkse 
buitentraining. Deze zal dit jaar in twee groepen gedaan worden, omdat we anders 
een te grote groep hebben.  
 
Om de veiligheid te waarborgen, zijn de groepen op leeftijd ingedeeld: 
 
6-9 jarigen: 16:00 uur – 16:45 uur.  
9 jarigen en ouder: 16:45 uur – 17:30 uur. 
 
Waar: Verzamelen op de parkeerplaats van de McDonalds Strand Horst, voor Telstar 
Surf. 
Uitdaging: met name bij de eerste groep worden papa’s en mama’s aangemoedigd 
om mee te komen trainen! 
Kleding: Iets wat nat en vies mag worden! 
 
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 
 
Receptie: 
 
In de zomervakantie zal Gerwin met Margot gaan trouwen. Omdat dit in de 
Verenigde Staten gebeurt, is het iets lastig om iedereen daar uit te nodigen. 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 hierboven 
genoemde NAW formulier invullen en mailen!  
 
BELANGRIJKE DATA 
 
7 juli 2018: examens alle levels 
11 juli 2018: laatste les km-x 
13 juli – 24 augustus: ZOMERVAKANTIE 
eind augustus: receptie ivm huwelijk Margot & Gerwin.  


