Commissie Vinzwemmen

Nieuwsbrief Mei 2020
De commissie vinzwemmen wil graag alle vinzwemmers, verenigingen, juryleden en andere geïnteresseerden
op de hoogte houden van wat er gebeurt. Vandaar dat we deze nieuwsbrief zijn gestart. De nieuwsbrief verschijnt met onregelmatige tussenpozen, afhankelijk van de urgentie van de berichten of de hoeveelheid aangeboden kopij.
De nieuwsbrieven vinzwemmen worden gepubliceerd op www.vinzwemmen.nl en per mail gestuurd naar de
ons bekende contactpersonen vinzwemmen. De commissie vinzwemmen streeft er naar om de informatie zo
volledig en juist mogelijk weer te geven, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Vragen over vinzwemmen of de nieuwsbrief zijn altijd welkom en kunnen gesteld worden aan de individuele
commissieleden of door een mail aan vinzwemmen@onderwatersport.org
Commissie Vinzwemmen
Wedstrijden Vinzwemmen 2020

Inge van Scherpenseel (VZ)

Met alle Corona maatregelen bleek het al snel onmogelijk op de wedstrijden en competitie te zwemmen zoals bedacht. Het jaar 2020 gaan we
dan ook anders afmaken: de wedstrijden van maart, april en mei zijn
afgelast. Er komt geen competitiekampioen of ranglijst en ook het Open
NK vervalt dit jaar.

Peter Blanker
Leo Bol
Milo Grosz
Mireille Harteveld
Femma Neehus
Karin Neehus
Bas Vijlbrief

Met de hoop dat er inderdaad vanaf 1 september weer wedstrijden georganiseerd mogen worden, heeft de commissie besloten om nog slechts
twee wedstrijden te organiseren in 2020. Dit betreft de wedstrijden 3 en
4 uit het schema 2020, beide in een 50 meter bad. Hierdoor kunnen alle
NK afstanden dit jaar toch nog gezwommen worden.
We hebben ook onze voorkeur uitgesproken om beide wedstrijden in
Utrecht te organiseren, aangezien dat centraal ligt, er een beproefde
ETW is en ook voor buitenlanders goed bekend is.
We streven er naar om wedstrijd 3 begin oktober 2020 te organiseren en
wedstrijd 4 medio november 2020.
Meer informatie en de uitnodigingen volgen zo snel mogelijk.
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Contactpersoon vereniging
Dordtse Reddingsbrigade
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Stefan Steeg
Reddingsbrigade Tilburg
Jeoffry van Esch
Vinzwemmen Utrecht
Peter Raadschelders
ZV Hoogland
Diego Quintero
Wijzigingen clubs
Staat jouw club er nog niet bij?
Of heb je een wijziging in de
gegevens? Laat het ons dan
via mail weten.

Open NK Vinzwemmen 2020
Zoals iedereen in de persconferentie heeft kunnen vernemen, is het in ieder geval tot 1 september 2020
helaas niet toegestaan evenementen te organiseren. De commissie vinzwemmen heeft daarom besloten
om het NK 2020 op 20 en 21 juni niet door te laten gaan.
Omdat we niet kunnen trainen en de beschikbaarheid van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion
beperkt is, heeft de commissie besloten om het NK 2020 te laten vervallen.
We hebben wel de datum voor 2021 vastgelegd.
Het Open Nederlandse Kampioenschappen Vinzwemmen is op 12 en 13 juni 2021. We hopen er dan een
mooi toernooi van te maken en we hopen jullie dan allemaal weer in goede gezondheid te zien.

Zwembadprotocollen tijdens Corona
Per gemeente, per zwembad en per organisatie gelden er verschillende protocollen. Om globaal op de hoogte
te blijven van de protocollen zoals deze worden gehanteerd door de NOB en de KNZB verwijzen wij jullie
naar de volgende pagina’s;

https://onderwatersport.org/corona/

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

Oproep
Om de nieuwsbrief met regelmaat te vullen hebben wij input nodig van jullie.
Wat zou je graag opgenomen zien in de nieuwsbrief, of heb je leuke anekdotes met betrekking tot het vinzwemmen. Wat doe jij aan training tijdens de beperkingen?
Laat het ons weten en stuur leuke filmpjes, foto’s en trainingsprogramma’s aan ons toe.
Wil je de commissie ondersteunen? Meld je aan!

