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Besprekingsverslag nr. 20160119 
 
  
 
Datum bespreking  : 19 januari 2016 
 
Datum verslag   : 21-01-2016 
 
Locatie    : RWS Westraven, Utrecht 
 
Betrokkenen   : mevrouw Inge van Scherpenseel (IS) 

de heer Peter Blanker (PB) 
mevrouw Karin Neehus (KN) 

  de heer Michel van Langeraad (ML) 
de heer Erik van Vessem (EV, bestuurslid NOB) 

     (aanwezig t/m agendapunt 2)   
de heer Dick Kuin (DK), afgemeld   
de heer Leo Bol (LB) , afgemeld 
 

   
Opsteller   : Peter Blanker  
 
Kopie verslag   : alle betrokkenen 
      mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz) 
      mevrouw Riana Wassing (NOB) 
      website www.vinzwemmen.nl 
 
Ingekomen stukken : diversen, zie bijlage agenda 
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Punt Onderwerp Actie 

0 Inleiding 
Dit overleg was tevens kennismaking met bestuurslid sport van de NOB, Erik van 
Vessem. Omdat er geen ruimte beschikbaar was in het zwembad van Utrecht, is 
uitgeweken naar de werklocatie van Peter Blanker. Op basis van de rondgestuurde 
mails heeft Peter een aangevulde agenda gemaakt en de bijbehorende stukken als 
hardcopy aan de deelnemers verstrekt. Dit verslag geeft puntsgewijs de relevante 
actiepunten en discussie weer. 
Dick Kuin en Leo Bol hebben zich afgemeld. 
 

 
 

1 Vaststellen notulist en verslag 21 sep 2015 
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. Eén uitzondering: vanwege de afwezigheid van Dick volgt de 
terugkoppeling over de CMAS wedstrijd in een volgend overleg. 
 

PB 
 

2 Terugkoppeling diverse NOB zaken 
De begroting 2016 is akkoord. Erik geeft aan dat bij de ALV2016 de NOB-begroting 
voor 2017 wordt gepresenteerd. Dus bij voorkeur ziet hij nu al input voor de begroting 
2017. 
Aanpassingen op de NOB-site mbt Vinzwemmen kunnen direct met het bondsbureau 
worden kort gesloten. Voor een (verdere) samenwerking tussen de 
onderwatersporten neemt Erik het initiatief voor een bijeenkomst. 
Er wordt van gedachten gewisseld hoe het vinzwemmen zich meer kan profileren en 
verbinden met de duiksport. Er is veel vraag naar demo’s en workshops over 
vinzwemtechnieken. Dit moet wel goed inhoudelijk begeleid worden, om blessures en 
verkeerde technieken te voorkomen. Erik ziet graag wat concrete ideeën tegemoet. In 
de vergadering worden al de volgende suggesties gedaan: 

 Inbedden in de bijscholing van de NOB Instructeurs. Module Vinzwemmen 
met Perslucht leent zich hier bij uitstek voor, maar ook het laten verzorgen 
van een workshop vinzwemmen door een instructeur is kansrijk; 

 Gezamenlijke invulling van workshops door freediving, OW hockey, 
Vinzwemmen in carrousel vorm; 

 Discussie over de eisen en inhoud van de sportduikkeuring. Moeten voor een 
vinzwemmer dezelfde eisen gelden? 

 Meer bekendheid op website en Onderwatersport kan via Madelon Schepers. 
Karin wil (samen met Sven Kuin) wel verdere invulling geven in een aantal ideeën. 
 
Erik geeft aan dat hij graag kopieën ontvangt van de commissieverslagen en 
uitnodigingen. Waar mogelijk zal hij aanschuiven, maar zeker niet standaard. Hij 
spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van de commissie. Op onze 
vraag waarom die waardering niet vaker wordt uitgesproken, geeft hij aan dat nooit 
iedereen voldoende wordt gewaardeerd (er wordt altijd wel iemand vergeten) maar 
dat het zeker een punt is dat hij binnen de NOB weer wil agenderen. 
 
De workshop Sportief Vinzwemmen is zeer goed gewaardeerd. Dick, als docent, 
geeft zsm data door waarop hij de cursus voor juryleden kan geven en vanuit diverse 
verenigingen zijn al signalen dat er animo is. Mogelijk doen we het twee keer, 1

e
 regio 

Schiphol en 1x regio Wijchen. 
Erik geeft als tip om een neutraal iemand tijdens de wedstrijden te laten observeren 
wat er gebeurt en op basis daarvan leerpunten mee te geven. 
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3 Wedstrijden 2016 
De afspraken voor Hoofddorp lopen voorspoedig. Michel gaf wel aan dat hij mogelijk 
een grotere rol had kunnen spelen in de contacten met het zwembad. 
 
Omdat het er nu naar neigt dat Utrecht wel heel veel wedstrijden gaat organiseren, 
moeten we nadenken over hulp van de andere verenigingen bij het opbouwen en 
afbouwen. Het vooraf gericht aanwijzen en aansturen van helpers is mogelijk een 
oplossing. Om de kosten voor het gebruik van de ETW (elektronische 
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tijdwaarneming) bij de diverse wedstrijden mede te bekostigen, vragen we bij 
wedstrijden met ETW een euro extra per deelnemer. Buitenlandse deelnemers 
betalen 10 euro inschrijfgeld. Het standaardbedrag van 5 euro gaat naar de 
organiserende vereniging om de kosten voor administratie en koek en zopie te 
dekken, de extra inschrijfgelden worden door de commissie geboekt als inkomsten bij 
de NOB in de begroting. Een vinzwemvereniging declareert dus het gebruik van het 
zwembad en de eventuele kosten voor de ETW en draagt de in extra inschrijfgelden 
af aan de commissie. 
 
Voor het NK in Eindhoven moeten we rekening houden met een iets latere start, 
waarschijnlijk vanaf 13u00. Dat geeft ook mogelijkheden om een avondprogramma 
toe te voegen, met catering en de prijsuitreiking. Michel wil zich verder verdiepen in 
de opzet van zo’n avondprogramma.  
Verder denken we aan een ludieke opening, bv door Pieter vd Hoogenband een 
wedstrijd te laten zwemmen tegen een goede vinzwemmer. Madelon Schepers kan 
benaderd worden voor PR. Peter vraagt Jack en Ronald of zij contacten hebben of 
anderszins kunnen helpen. 
 
De puntentelling geeft nog wat discussie. Het doel om meer zwemmers deel te laten 
nemen is absoluut bereikt, maar er zijn nu bedenkingen of er wel voldoende keuze is 
voor alle zwemmers en de wens om alle officiële afstanden mee te laten tellen. De 
commissie kijkt nog 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. Verder houden  we het programma voor 
2016 in principe gelijk aan dat van 2015, al kunnen er wel kleine wijzigingen komen. 
Karin verdiept zich in het programma, door  ook te kijken hoe dat in het verleden is 
ingedeeld (oud-trainer). 
De referentiewaarden waarop de puntentelling wordt gebaseerd is akkoord, met de 
opmerking dat er referentiewaarden komen voor alle officiële afstanden. 
 
Frank Schijf is bezig met het organiseren van een reünie wedstrijd in het najaar. Dit 
punt en de tweede helft competitie bespreken we verder op een volgend overleg. 
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4 Demoset en demo’s 
Om meer inkomsten te genereren en om een stuk bewustwording te creëren bij het 
gebruik van de demoset, worden de demovinnen gestickerd en gaan we 25 euro 
vragen aan de gebruikende partij.  De commissie heeft een standaard formulier 
opgesteld dat de begeleider vanuit het vinzwemmen dient in te vullen en te laten 
ondertekenen door de ontvangende vereniging. Ook bieden we de begeleider de  
mogelijkheid om reiskostenvergoeding te regelen.  
Bij elke uitlening dient de commissie geïnformeerd te worden.  
 
Op korte termijn hebben we de volgende aanvragen: 

 Vrijdag 5 februari, Dordrecht, begeleiding door Orka ‘97 

 Woensdag 17 februari, Voerendaal, begeleiding door Luc Ambrosius 

 Zondag 28 februari, Sprookjesprinsessen.nl, Veenendaal, begeleiding door 
Peter Blanker 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 Commissie zaken 
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. 
 
Inge heeft de limiettijden 2016 opgesteld en deze zijn akkoord. Inge verduidelijkt nog 
even per wanneer de limieten gezwommen moeten worden. De eis dat het behalen 
van een limiet op alléén een BF-afstand is 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. 
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Er zijn weer heel zaken die we moeten communiceren naar de vinzwemverenigingen. 
Peter past het huidige communiqué aan, waarna Inge het na aanvulling verspreid. 
Let op: dit dient wel enkele dagen voor de eerstkomende wedstrijd te gebeuren! 
 

PB 
Allen 
IS 

6 Rondvraag / mededelingen 
Geen punten meer. 
 

 

7 Datum volgende vergadering 
Wordt per mail vastgesteld naar behoefte. 
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Aangevulde Agenda commissie vinzwemmen dinsdag 19 januari 2016  
Locatie:    RWS Westraven, Griffioenlaan 2, Utrecht 

Parkeren: Transferium Westraven (eigen kosten) of in wijk nabij Ikea en dan langs kanaal 

                  lopen naar hoofdingang Westraven 

 

Tijd:         19u00 – 21u30  

Deelnemers: 

Inge van Scherpenseel (voorzitter) 

Dick Kuin 

Peter Blanker (notulen) 

Karin Neehus 

Erik van Vessem (bestuurslid NOB) 

Agendapunten (zie ook mail van Inge) 

1) Verslag vorig overleg (21 sep 2015) en actiepunten 

2) Terugkoppeling Peter over diverse NOB-zaken: 

a) begroting 2016: is akkoord  en kennis making met Mariya (financiën)  

b) samenwerking met bestuurslid sport (Eric van Vessem)  

c) aanpassingen NOB-site 

d) verslag en opvolging Workshop Sportief Vinzwemmen 

e) samenwerking Onderwatersporten (Hockey, Rugby, Voetbal, ….) 

3) Wedstrijden 2016 

a) Afspraken en jury Hoofddorp (2016W1) 

b) Stand van zaken Utrecht (jury en ETW) (2016W2 en 2016W3) 

c) NK 2016 Eindhoven 

d) referentiewaarden puntentelling 

e) aanpassingen competitieprogramma 

f) reüniewedstrijd (samen met idee Leo Bol om dit in de pauze zwemwedstrijd te doen?) 

g) zwembaden najaar 2016 (2x 25 meter bad, 1x 50m bad) 

4) Demoset en demo’s 

a) Gebruik demoset 25 euro + reiskosten 

b) Geplande demo’s (5 feb Dordrecht, Voerendaal, Sprookjesprinsesses.nl) 

c) Stickers + uitbreiding  

5) Commissie zaken 

a) Certificaat Competitie 2015 

b) Limiettijden 

c) Communicatie naar verenigingen 

 

 

 


