
Van de Commissie Vinzwemmen 

Namens de commissie wensen we jullie allemaal een goed en sportief 2016. 

Er zijn een aantal zaken die we met jullie willen delen: 

• Elektronische Tijdwaarneming 

• Workshop Vinzwemjury en nieuwe cursus 

• Competitie 2016 

• Gebruik demoset Vinzwemmen 

• Post vanuit de CMAS 

• Kosten, sponsoring en andere zaken 

Vaker gebruik maken van Elektronische Tijdwaarneming (ETW)  
Er zijn een aantal zwembaden die de mogelijkheid bieden om ETW te gebruiken. Helaas is 
het in Tilburg niet gelukt doordat we de Splash laptop niet aan de laptop met de ETW 
gekoppeld kregen, maar bij de komende wedstrijden in Hoofddorp en Utrecht gaan we er 
zeker weer voor. 

De voordelen zijn wat ons betreft duidelijk: direct de resultaten zichtbaar op een scherm, 
eventuele records hoeven niet van tevoren aangevraagd te worden en de tussentijden zijn 
ook beschikbaar. Als de ETW weigert dan kunnen we altijd terugvallen op een reguliere 
wedstrijd. In Tilburg leidde dat helaas tot de vervelende situatie dat er geen records 
gezwommen konden worden, daarom hierbij de oproep om voorlopig toch vooral NL 
records aan te vragen.  

Het gebruik van deze apparatuur verhoogt echter wel de huurprijs en daarom zullen we 
voor die wedstrijden een verhoogd inschrijfgeld vragen: 6 euro in plaats van de reguliere 5 
euro. 

Dat betekent dus dat de wedstrijden in Hoofddorp en Utrecht 6 euro per zwemmer kosten.  
Buitenlandse deelnemers betalen 10 euro per zwemmer. 

Workshop Vinzwemjury 
Op 24 november 2015 was een groot aantal juryleden aanwezig bij de workshop “Sportief 
Vinzwemmen.” Onder begeleiding van Anne Schulze (Bondsbureau NOB) hebben we 
gesproken over wat ons verbindt als vinzwemmers en hoe we met elkaar willen omgaan. 
We hebben het belang onderstreept van het maken van goede afspraken. Ook is het 
noodzakelijk om de kleine groep van juryleden uit te breiden en daartoe hebben we 
afgesproken dat elke vereniging minimaal twee personen afvaardigt naar de komende 
bijeenkomst. Denk hierbij aan ouders van zwemmers maar bijvoorbeeld ook aan de oudere 
zwemmers die prima kunnen invallen of helpen als ze zelf geblesseerd zijn. Het verslag 
vinden jullie op onze website, http://www.vinzwemmen.nl/pdf/vinzwemcommissie/
notulen/2015/verslag_sportief_vinzwemmen.pdf. 

De data voor deze opleiding, mogelijk komen er twee, volgen zo spoedig mogelijk. 

Competitie 
Alle wedstrijden van de competitie 2015 zijn weer gezwommen en de kampioenen in de 
leeftijdsklassen E, DCB en AMV zijn ook bekend. Tijdens de eerste wedstrijd in 2016, op 31 



januari in Hoofddorp, reiken we de certificaten uit. Margret Ashby heeft ons zeer geholpen 
bij het samenstellen van de certificaten, onze dank daarvoor en hopelijk kunnen we de 
komende tijd nog meer helpende handen krijgen. 
Het programma voor 2016 houden we in principe gelijk aan dat van 2015, al kunnen er nog 
wel kleine wijzigingen komen. We kijken nog wel naar de puntentelling, waarbij er 
gedachten zijn om niet meer alle gezwommen afstanden mee te laten tellen maar 
bijvoorbeeld per zwemmer de drie programmanummers met de meeste punten. 

Het mini-NK aan het einde van het jaar houden we er zeker in, zodat iedereen op alle 
officiële afstanden een medaille kan proberen te winnen. Voor de estafettes zullen we 
geen medailles uitreiken (maar wel certificaten), omdat dat simpelweg te kostbaar is. 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn van harte welkom!  

Gebruik en vergoeding demoset  
Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft de NOB een demoset. Hierin zitten 7 monovinnen en 
7 snorkels. We krijgen regelmatig verzoeken uit het gehele land om een demonstratie te 
verzorgen en daar kan de demoset uiteraard bij uitstek voor gebruikt worden. We zoeken 
dan meestal een of meerdere vinzwemmers die uitleg geven en ook de demoset 
meenemen. Dit gebruik willen we echt alleen toestaan aan "bekende" gebruikers, omdat 
ondeskundig gebruik schade kan opleveren en dat benadeelt dan de volgende gebruikers.  
Als je de demoset gebruikt, ga dan na of hij compleet is en zorg ook dat je hem weer 
compleet doorgeeft. Eventuele beschadigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven zodat 
we daar actie op kunnen nemen. Tot op heden hebben voor het gebruik van de demoset en 
het geven van demonstraties om niet gedaan, maar vanaf 2016 zullen we ook hiervoor een 
bijdrage van 25 euro gaan vragen, aangevuld met een vergoeding voor reiskosten. Meer 
details via de commissie Vinzwemmen.  

Post vanuit de CMAS 
De wereldbond waar het vinzwemmen onder valt, de CMAS, heeft een aantal nieuwe 
badpakken met poly-urethaan toegestaan voor gebruik in zwembaden. Ook ontvingen we 
een schrijven over wijziging in de regels voor het inschrijven voor CMAS wedstrijden en 
bijbehorende boetebepalingen. 
Zie de bijlagen. 

Kosten en sponsoring  
Jaarlijks kost het vinzwemmen ons ongeveer €9.000,- Dit zijn vooral de kosten voor de 
competitie (€4.000,- badhuur en onkostenvergoeding juryleden) en het NK (€3.000,-). Om 
deze jaarlijkse kosten te drukken en de jaarlijkse inflatie op te kunnen vangen hebben we 
maar een paar mogelijkheden. Uit bovenstaande hebben jullie kunnen lezen dat we een 
toeslag per zwemmer vragen voor wedstrijden met elektronische tijdwaarneming en dat 
we 25 euro vragen om de demoset te gebruiken. Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren 
op mogelijkheden tot sponsoring. Zelf denken we aan het afdrukken van logo’s op de 
programma’s of op de beelden van het NK. 
Suggesties en tips zijn van harte welkom! 

Limieten 
De limieten 2016 zijn vastgesteld, zie bijlage. Een vinzwemmer, die op één of meer 
afstanden aan de voor hem/haar gestelde limiet voldoet, uitgaande van 1 jaar en 1 maand 
( 1 maand extra i.v.m. het bijtijds moeten inschrijven) vóór de datum van de WK/EK, kan 
zich melden bij de vinzwemcommissie. De eis dat het behalen van een limiet op alléén een 
BF-afstand niet voldoende is om in aanmerking te komen voor uitzending, hebben we laten 
vallen. De commissie kan echter niet financieel bijdragen aan de kosten die uitzending 
met zich meebrengt. De zwemmer gaat dus puur voor de eer om Nederland op dit 
internationale podium te vertegenwoordigen, waarbij de limiettijden borgen dat de 
zwemmers ook daadwerkelijk een eervolle positie kunnen verwerven. 



Andere zaken  
Op 3 september 2016 zal de buitenwaterwedstrijd weer plaats vinden in de Willem 
Alexander-roeibaan, nabij Rotterdam.  

Via Leo Bol kwam de tip om gebruik te maken van een pauze bij een normale 
zwemwedstrijd. Er is dan wellicht de mogelijkheid om gedurende twee uur het bad te 
gebruiken, met alle ETW spullen al kant en klaar. Dit geeft mogelijk weer wat extra 
bekendheid aan het vinzwemmen. 

Op 19 en 20 december 2015 hebben een aantal vinzwemmers van Vinzwemmen Utrecht en 
Orka meegedaan aan Serious Swim in Nieuwegein. Tijdens dit sponsorevenement voor 
Serious Request werd tussen 17u00 en 12u00 zoveel mogelijk baantjes gezwommen en 
konden we onze sport Vinzwemmen voor een breed publiek laten zien. Ook volgend jaar 
zijn we welkom! 

Om deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden moet een CMAS licentie aangevraagd 
worden. Inge zal jullie benaderen om op te geven voor welke zwemmers dit moet worden 
geregeld. 

Alle informatie vinden jullie ook www.vinzwemmen.nl  
Daarnaast verwelkomen we al jullie opmerkingen, tips en andere zaken. 
Januari 2016 
 
Commissie Vinzwemmen 
vinzwemmen@onderwatersport.org 

Inge van Scherpenseel 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