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Punt Onderwerp Actie

1 Inleiding en vaststellen agenda
Dit overleg stond met name in het teken van de evaluatie van het NK 2016. 
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.

2 Vaststellen notulist en verslag 12 april 2016
PB stelt een verslag op. Geen opmerkingen, conform afspraken is dit verslag ook al 
op de site geplaatst. De actiepunten worden nagelopen en zijn afgerond of komen in 
dit overleg terug. Specifieke reacties:

CMAS wedstrijden organiseren
Dick geeft aan dat we hierbij ondersteuning kunnen krijgen van een aantal Duitse 
juryleden. Een plan om hier stappen in te zetten zal nog gemaakt moeten worden, 
maar de vraag blijft wie dat kan en wil trekken.

Competitie najaar en andere wedstrijden
• 9 oktober 2016 Aalsmeer, door OCEANUS                                    

DEFINITIEF
• 20 november 2016, Utrecht, door PONTOS/VZ Utrecht      NOG te 

bevestigen
• 11 december 2016, Tilburg, door RBT / commissie Vinzwemmen 

DEFINITIEF

Verder organiseert Frank Schijf op 21 januari 2017 weer een reünie wedstrijd in 
Wijchen. En er is ook Serious Swim, waar in 2015 zowel Orka als Vinzwemmen 
Utrecht aan hebben meegedaan. Dit sponsorevenement van 24 uur (vin)zwemmen 
en duiken vindt plaats in het laatste weekend voor Kerstmis (dus 17 december 2016).

NOB Bestuurslid Sport [NB: niet alleen vanuit verslag]
Met betrekking tot de acties die we met Erik van Vessem hebben doorgenomen: 

• Peter heeft input geleverd voor de begroting 2017, maar nog geen reactie 
gehad.

• Aanpassingen op de NOB-site mbt Vinzwemmen kunnen direct met het 
bondsbureau worden kort gesloten. Door bezuinigingen zullen we wel heel 
expliciet moeten zijn in wat we willen.  

• Er is inmiddels een bijeenkomst geweest op 20 juni 2016 voor een (verdere) 
samenwerking tussen de onderwatersporten. Ger en Anja Huizer (met name 
OW rugby), Pi de Jager (OW hockey) en Peter Blanker (vinzwemmen) 
hebben met Riana Wassing (NOB) gesproken over mogelijkheden tot 
samenwerking. Helaas was Erik verhinderd (ziek). De module Vinzwemmen 
met Perslucht wordt mogelijk aangeboden als verdiepingsstof voor de (NOB) 
instructeurs.

• Een gezamenlijke invulling van workshops door freediving, OW hockey, OW 
rugby en Vinzwemmen in bv carrousel vorm zou kunnen maar vergt wel veel 
voorbereiding en een geschikt moment. Verder denken we dat OW rugby en 
OW hockey onderling veel verbanden hebben (teamsport, bi-vinnen) en 
anderzijds freediving en vinzwemmen (individueel en monovin). 

• Discussie over de eisen en inhoud van de sportduikkeuring. Moeten voor een 
vinzwemmer of OW-sporter dezelfde eisen gelden als voor een duiker? NIET 
BESPROKEN

• Meer bekendheid op website en Onderwatersport kan via Madelon 
Schepers. Karin wil (samen met Sven Kuin) wel verdere invulling geven in 
een aantal ideeën (actie vanuit overleg 19 januari 2016).
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3 Evaluatie NK 2016
Karin heeft alle reacties verzameld en geordend in een aantal categorieën.
De lijst is beschikbaar bij Karin en zij zal ook reageren op de reacties. Hieronder de 
reacties op de lijst:

• Inzwemmen in aparte baden was chaotisch niet fijn voor de zwemmers
• Afscheiding klokkers met blauwe wand in combinatie met lint werkt prima
• Opbouw ETW kost echt 45 minuten, niet op inkorten
• Er komen nieuwe afspraken met Jan van de Ven.
• Buitenlandse juryleden krijgen geen vergoeding (gebeurt andersom ook niet)
• Hans van Deelen heeft aangegeven dat het voor hem toch teveel gaat 

worden.
• De vergoedingen aan de juryleden en vrijwilligers zullen voortaan achteraf 

door de commissie bepaald en uitbetaald worden. We zien nu heel veel 
ongelijkheid (bijna iedereen krijgt 15 euro of ze nu de hele tijd langs het bad 
staan of alleen maar even geholpen heeft). Ook krijgen de vrijwilligers ook al 
een attentie.

• Indeling bad was ok. Voorstart ook niet verplaatsen.  
Combinatie met activiteit in springbad was zeer hinderlijk (waarschijnlijk 
wederzijds).

• Het wedstrijdprogramma (indeling zwemmers) blijft discussie oproepen. Milo 
steekt er heel veel (voor)werk in, maar op het laatste moment zijn er nog veel 
afzeggingen en wijzigingen. Volgende keer zal Karin echt duidelijker sturen 
op indeling en gereed zijn van het draft programma uiterlijk woensdag avond 
voor het NK. Afspraak: tot en met 200 meter afstanden op categorie, overige 
op tijd. Samenvoegen van series kan maar dan zoveel mogelijk leeftijden 
dicht bij elkaar.

• Bij AD en PL-afstanden bij voorkeur baan 0 vrijhouden (camera onder water). 
Daarnaast bij estafettes ook baan 9 vrijhouden voor de estafettes (dus 
maximaal 8 banen indelen).

• Gemengde estafetteteams (buitenlanders en NL samen, dames en heren) 
geven teveel moeite en druk om tijdens de wedstrijd correct in te kunnen 
voeren en doen we dus niet.

• Discussie over plaat aantikken. Tijdens ploegleidersberaad was deze zeer 
duidelijk afgesloten. Ook aanhouden bij competitiewedstrijden.

• Toevoegen disclaimer dat er opnames (film en video) gemaakt kunnen 
worden bij inschrijving. Doen ze in Duitsland ook en voorkomt discussie over 
privacy en portretrecht.

• Tijden herstart wedstrijden na pauze duidelijker communiceren en naleven.

Suggesties:
• Tekst toevoegen aan volkslied (nu alleen muziek). 
• NL records tonen op scherm?
• Hou rekening met dopingcontrole.
• Juryleden kunnen aandacht trekken van vz kamprechter door bv met de stok 

te zwaaien die we gebruiken om de laatste 100 meter van een lange afstand 
aan te geven aan de zwemmer.

• Duidelijk afspraken en planning opstellen wedstrijdprogramma.
• Is een generale repetitie / briefing van jury en vrijwilligers (zeg een week 

tevoren of tijdens de competitiewedstrijd ervoor) zinnig?

KN

4 Overig
Er is nog steeds discussie over de zwemkleding. Peter werd aangesproken (tijdens 
de vergadering) op het dragen van een zwembroek met pijpjes en bij de WK in 
Annemasse scheurden diverse zwemmers uit (niet-CMAS goedgekeurde) 
wedstrijdpakken. 
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5 Datum volgende vergadering
Nog niet bekend.
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