
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 ver-

schijnt met onregelmatige tussenpozen, afhankelijk van de urgentie van de berichten of de hoeveelheid aan-

geboden 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 

 

Nieuwsbrief Juli 2021 

Commissie Vinzwemmen 

 

Verhoging inschrijfgeld  

In 2018 hebben we het inschrijfgeld per zwemmer verhoogd van €5,- naar €6,- 

We voorzien dat de kosten voor badhuur hoger worden, vandaar dat we per 1 januari 2022 het inschrijfgeld 
ophogen met weer €1,- per zwemmer.  

 

De inschrijfkosten worden nu: 

- Basis per zwemmer €7,- (verhoging met €1,- t.o.v. 2018) 

- Indien er ETW is voorzien €2,00 extra (verhoging met €0,50 t.o.v. 2018) 

- Voor buitenlandse deelnemers en NK gelden andere tarieven. 

NB: als er wel ETW is voorzien maar onverhoopt niet functioneert dan blijft het inschrijfgeld €9,- per zwem-
mer. Eventueel kan later (een deel) terug betaald worden als een claim bij het zwembad succesvol is. Records 
die vooraf zijn aangevraagd kunnen gehonoreerd worden, volgens de procedure zoals beschreven in het re-
glement Vinzwemmen. 

 

Open Nederlandse Kampioenschap Vinzwemmen 2022 

Helaas is het open NK de afgelopen 2 jaar door Corona niet doorgegaan.  
Nu we weer voorzichtig aan competitiewedstrijden durven denken, zijn we ook begonnen met de 
voorbereidingen voor het NK 2022. De reserveringen voor het Pieter van den Hoogeband lopen snel vol,  
daarom zijn we ook blij dat we het zwembad weer hebben kunnen vastleggen voor 18 en 19 juni 2022.  
 
Noteer deze datum alvast vast in je agenda, we hopen dat er veel Nederlandse Vinzwemmers van alle 
leeftijden en niveaus meedoen.  
Iedereen die ingeschreven staat bij de NOB, medisch gekeurd is én 2 competitie wedstrijden heeft mee-
gezwommen vanaf de zomervakantie 2021, kan meedoen.  
 
Het NK kunnen we niet organiseren zonder een hele grote groep vrijwilligers. Er is altijd wel wat te doen. Vind 
je het leuk om te helpen, kan je het doorgeven. Heb je vragen over het NK, dan kan je de organisatie van het 
NK2022, Femma en Karin Neehus bereiken via het volgende email adres. nkvinzwemmen@Yahoo.com. 

 
Wedstrijden najaar 2021 

Met de versoepelingen van de Corona maatregelen wordt het ook weer waarschijnlijker dat we wedstrijden 
kunnen organiseren. We richten ons op twee leuke en veilige wedstrijden in Utrecht omdat we daar nu erva-
ring hebben met ons Corona protocol en het centraal bereikbaar is. De beoogde data zijn nu 10 oktober 
(alternatief 3 oktober) en 21 november 2021. Noteer die twee zondagmiddagen dus alvast in je agenda! 

 

Welke afstanden willen jullie graag zwemmen? 

Mogelijk dat we de wedstrijden in Utrecht ook wat langer maken om meer afstanden te kunnen zwemmen. 
Dan is het wel van belang om te weten welke programma’s jullie willen zwemmen! Of welke juist niet! Stuur je 
reactie naar de commissieleden en/of vinzwemmen@onderwatersport.org 

mailto:nkvinzwemmen@Yahoo.com


Modules vinzwemmen beschikbaar op vinzwemmen.nl 

Een aantal trainers die deelgenomen hebben aan het CMAS webinar hebben een drietal bijeenkomsten gehad, 
waarbij via Teams gekeken is naar de lesstof. We hebben tips en opmerkingen uitgewisseld.  

 

Verder heeft dit geleid tot: 

• een soort blokkensysteem met diverse onderwerpen. Thema’s zoals techniek, jeugd, topsporter, … 

• voor verenigingen die willen starten met het vinzwemmen hebben we een module BASIS gemaakt. 

• Andere modules in wording zijn START, JEUGD, eventueel BUITENWATER.  

 

Deze modules zijn geplaatst op de website http://vinzwemmen.nl, met dank aan Frank Schijf. 

Hou de website in de gaten en heb je zelf aanvullingen, laat het dan weten!  

 

Pokal Rostock 

 

Ieder jaar vindt het Internationaler Pokal Rostock plaats. Een 
spectaculair toernooi met veel tradities en vele topzwem-
mers.  

Dit toernooi vindt ieder jaar plaats in het tweede weekend 
van november. Afgelopen jaar zijn helaas zowel de 
kinderPokal als de Internationaler Pokal gecanceld. Dit jaar 
hebben wij stille hoop, dat het toernooi wel plaats kan vinden 
in november. 

 

Dit tournooi bestaat altijd uit drie dagen. Op de vrijdag avond begint het tournooi met een spectaculaire 
opening en het eerste deel van de wedstrijd. Op deze avond wordt er gezwommen met gedimde lichten en de 
zwembadverlichting aan, wat een supergaaf effect geeft.  

De zaterdag vindt de wedstrijd plaats in de middag en nadat de wedstrijd afgelopen is, is er nog een feest-  
avond, waarbij alle zwemmers gezamenlijk een mooi en geslaagd wedstrijdweekend afsluiten. 

Op de wedstrijd worden voornamelijk kortere afstanden gezwommen. De afstanden zijn in de disciplines MV, 
AD en PL. Ook worden er een aantal estafettes gezwommen, waaronder de 4x50 AD! Deze afstand is zeker de 
moeite waard om bij te kijken, maar ook zeker om deze zelf met jouw estafetteteam te zwemmen. 

 

  Als je de QR-code scant, krijg je een voorproefje van hoe het weekend in Rostock er 
uit ziet. 

Ook is er ieder jaar een jeugd editie van de Pokal. Deze vindt elk jaar plaats in Maart. 
Ook dit toernooi is de afgelopen twee jaar gecanceld. Net zoals bij de Internationaler 
Pokal, hopen wij dat wij in maart 2022 ook met een Nederlandse delegatie naar     
Rostock kunnen vertrekken, om Nederland te vertegenwoordigen op de Kinder Pokal 
Rostock.  

 

Traditiegetrouw zijn er ieder jaar zwemmers aanwezig om Nederland te vertegenwoordigen in Rostock. Het 
doel is om dit jaar met een officiële Nederlandse ploeg Nederland te vertegenwoordigen.  

Enthousiast geworden? Kom onze Nederlandse ploeg versterkten in Rostock! 

 

Voor vragen over het toernooi kan je contact opnemen met:  

Femma Neehus 

F.Neehus@hotmail.com 

 

 

Bijeenkomst juryleden (online) op 7 & 16 september 2021 

We willen graag de banden en kennis van de juryleden ophalen.  

Daarom organiseren we op dinsdag 7 september en donderdag 16 september 2021 twee online avonden.  

We bespreken dan in ieder geval het vernieuwde reglement en uiteraard kijken we vooruit naar de komende 
wedstrijden. 

Reserveer alvast tussen 19u00 en 21u00 en meld je aan voor één van beide avonden, of allebei! 

 

 

http://vinzwemmen.nl
mailto:F.Neehus@hotmail.com


  Commissie Vinzwemmen  

  Inge van Scherpenseel (VZ) 

  Peter Blanker 

  Leo Bol 

  Milo Grosz 

  Mireille Harteveld 

  Femma Neehus 

  Karin Neehus 

  Bas Vijlbrief 

 

Samenstelling commissie 

 We zijn commissielid op        

persoonlijke titel. Uiteraard heb-

ben we een binding met onze 

verenigingen maar we zitten in 

de commissie voor vinzwem-

mend Nederland.  

 We vinden het belangrijk dat 

elke vinzwemvereniging zich 

vertegenwoordigt voelt in de 

commissie. 

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 vin-

zwemmen. 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! 

 

Contactpersoon vereniging 

 

Dordtse Reddingsbrigade 

Sandra van Lohuizen 

MonoVinzz  

Elma Corbeijn 

Oceanus  

Margret Ashby 

Orka ’97 

Dirk Arij de Jong 

OSV Delphis  

Rene van Vuuren 

OWT PONTOS  

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. 

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

