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Verslag Sportief Vinzwemmen  
 
Datum: 24 november 2015 
Locatie: Veenendaal 

Aanwezigen: Peter Blanker, Inge van Scherpenseel, Mireille Harteveld, Michel van 

Langeraad, Peter Raadschelders, Monique de Vries, Karin en Erwin Neehus, Laura 

Reemst, Guus Basten, Dick Kuin, Leo Bol, Esther Vijlbrief, Anne Schulze (NOB).  

 

 

Onze kracht: 

- “Vinzwemmen is een beetje vreemd, maar wel lekker” 

- We gaan op een sportieve manier met elkaar om 

- ’t Is gezellig tijdens wedstrijden 

- Iedereen kent elkaar, klein wereldje 

- We weten met een kleine organisatie veel te bereiken 

 

 

Dit kan beter:  

- Naamsbekendheid van de sport 

- Soms gebeuren dingen te vrijblijvend 

- De groep vrijwilligers is de laatste jaren nauwelijks gestegen; dat maakt de groep 

en de te organiseren evenementen kwetsbaar.  

- Vrijwilligers zijn lastig te mobiliseren  

- Zwemwater is op sommige plekken erg duur 

- De sport is niet in alle opzichten even professioneel 

 

 

Discussiepunten:  

- Als er nieuwe clubs of zwemmers komen zijn we bang om ’t meteen over 

verplichtingen te hebben. Tip: breng het niet als ‘eis’ (negatieve lading), maar als 

iets dat bij jullie normaal is. “Zo doen we dat hier binnen het vinzwemmen!”. Juist 

het moment waarop mensen de vereniging of de vinzwemwereld binnenkomen is 

bij uitstek geschikt om normen, waarden en wederzijdse verwachtingen uit te 

spreken. Als je dat doet als iemand al vijf jaar lid is wordt het lastiger om het 

belang van een cultuurverandering over te brengen (laat staan een 

cultuurverandering door te voeren!).  

- Een cultuurverandering kan op van alles betrekking hebben: afmelden voor 

trainingen, rijden naar wedstrijden, kritiek uiten op elkaar, elkaar aanspreken op 

potentiële taken, etc.   

- Hoe voer je dan tóch een cultuurverandering door?  

o Door met elkaar (!) hele duidelijke afspraken te maken 

o Door het belang van die afspraken te communiceren (waaróm willen we 

iets op een andere manier doen?) 

o Door als bestuurslid, jurylid, kamprechter etc. zelf altijd het goede 

voorbeeld te geven 

o Door elkaar consequent aan te spreken op de gemaakte afspraken (zowel 

wanneer iets goed gaat, als wanneer iets mis gaat!) 

 

 

Afspraken:  

- In het verleden was de afspraak dat een tijdwaarnemers niet het eigen kind klokt. 

Dat kunnen we nu weer invoeren door in zo’n situatie als klokker even te ruilen 

van baan. 

- De Commissie Vinzwemmen organiseert begin 2016 een cursus voor de juryleden. 

Iedere vereniging levert daar minimaal twee deelnemers voor aan. Op 31 januari 

zijn de namen bekend van de personen die dit gaan doen. 
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- De Voorzitter Kamprechter is bij uitstek de persoon die rust moet brengen indien 

er tijdens de wedstrijd iets voorvalt. De andere juryleden geven actief aan 

wanneer er zich iets voordoet. 

- Na een voorval wordt dit besproken door de betrokkenen, we gaan pas naar huis 

als het besproken is. Eventueel kan de Voorzitter Kamprechter deel nemen aan dit 

gesprek.  


