Commissie Vinzwemmen

Nieuwsbrief December 2021
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

Wedstrijden 2022
Ondanks de nieuwe Corona maatregelen willen we 2022 zoveel mogelijk als normaal jaar gaan behandelen.
Dus weer met een competitie puntentelling en 4 wedstrijden voorafgaand aan het Open NK.
Dit is het programma geworden:
•

2022W1, Amersfoort, 50 meter bad met ETW, 23 januari

•

2022W2, Hoofddorp, 25 meter bad met ETW, 20 februari

•

2022W3, Capelle, 25 meter bad met ETW, 3 april

•

2022W4, Dordrecht, 50 meter bad met ETW, 15 mei

•

2022NK, Eindhoven, 50 meter bad met ETW, 18&19 juni

Schrijf de data in je agenda! En alle aanmeldingen van de juryleden zijn natuurlijk welkom!

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 zwemmer. 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 reglement Vinzwemmen.

Bijeenkomst juryleden (online) op 7 & 16 september 2021
In twee sessies heeft Leo Bol ons meegenomen wat er bij een wedstrijd vinzwemmen komt kijken.
Heb je het gemist of wil je iets terug kijken? Kijk dan op de website http://vinzwemmen.nl, met dank aan
Frank Schijf.

Workshop (mono)vin lijmen
Er zijn al wat positieve reacties voor de workshop (mono)vinnen lijmen. Ons idee is dat we leren hoe je kleine
reparaties kunt doen aan je monovin. Peter Blanker maakt nadere afspraken met René van Vuuren (docent)
en Peter van de Panne (APOX). We zullen waarschijnlijk te gast zijn bij de firma Apox in Woerden, Daggeldersweg 10, Woerden. We streven naar een avond begin 2022, indien de Corona maatregelen dat mogelijk
maken.

Limieten 2022
De limiettijden voor de jeugd EJK 2022 in Polen en de senioren WK 2022 in Colombia zijn door de commissie
vastgesteld en staan op de website van vinzwemmen.nl.

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/
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We zijn commissielid op
persoonlijke titel. Uiteraard hebben we een binding met onze
verenigingen maar we zitten in
de commissie voor vinzwemmend Nederland.



We vinden het belangrijk dat
elke vinzwemvereniging zich
vertegenwoordigt voelt in de
commissie.

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
Vinzwemvereniging Waves
Miriam de Munck
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.

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!

