Commissie Vinzwemmen

Nieuwsbrief Februari 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
Nieuw reglement vinzwemmen
Ons reglement is vernieuwd! De commissieleden hebben scherp gekeken naar onduidelijkheden en nieuwe
inzichten, ook vanuit de CMAS. Je vindt het reglement (binnenkort) op de website vinzwemmen.nl
Heb je vragen of aanmerkingen? Laat het de commissie weten!
Na elk NK vinzwemmen kijken we of er een aanpassing nodig is. Door het jaar heen verzamelen we op- en
aanmerkingen en kijken we of er vanuit CMAS wijzigingen zijn. Op het NK werken we dan steeds met een
stabiele situatie.

Nieuwe juryleden
Als het bekend is dat we weer mogen zwemmen, willen we voordat we weer wedstrijden organiseren een
online jurycursus gaan organiseren. We hopen dat hier veel belangstellende voor het vinzwemmen aan mee
willen doen. Als je interesse hebt, kan je je alvast aanmelden bij de commissie vinzwemmen. We houden jullie
op de hoogte.

NK vinzwemmen 2021
Tot onze spijt heeft de commissie besloten om het NK vinzwemmen 2021 niet door te laten gaan. We kunnen
al een tijd niet trainen en de verwachting is dat we de komende weken ook nog niet kunnen starten met
trainen. Verder weten we niet wat de maatregelen zullen zijn en of het mogelijk is om een internationaal
toernooi te organiseren. We hopen op korte termijn afspraken te kunnen maken voor het NK vinzwemmen
2022 met het Pieter van der Hoogenband stadion. Wanneer we meer weten, zullen wij jullie dat via de
nieuwsbrief laten weten.
Zodra het mogelijk is wil de commissie vinzwemmen kijken wat de mogelijkheden zijn om voor de zomervakantie nog enkele wedstrijden te organiseren.
We hopen jullie allemaal weer snel te zien in het zwembad. Blijf gezond en let goed op elkaar.
Welke afstanden willen jullie graag zwemmen?
Helaas zullen we in 2021 vanwege Corona geen normale competitie kunnen zwemmen. We kijken steeds wat
mogelijk is en proberen zoveel mogelijk wensen in te vullen. Uiteraard op basis van de geldende Corona
maatregelen! Er zal dan ook geen puntentelling worden bijgehouden.
Gezien de ervaringen en de centrale ligging streven we er naar om zo snel als verantwoord kan de eerste
wedstrijd in Utrecht te organiseren. Mogelijk dat we die ook wat langer laten om meer afstanden te kunnen
zwemmen.
Graag willen we jullie reactie: Welke afstanden en slagen zou jij op de wedstrijd willen zwemmen?
Stuur je reactie naar de commissieleden en/of vinzwemmen@onderwatersport.org
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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
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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.

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/
Landtraining
Gezien de trainingen nu niet doorgaan zullen er de komende periode digitale landtraingen georganiseerd
worden door Bas Vijlbrief.
Dit zal elke donderdag om 19.30u plaatsvinden, voor de doelgroep 14 jaar en ouder. Wil je meedoen om
toch een beetje fit te blijven in deze bizarre tijd? Meld je dan aan bij Bas: basvijlbrief@gmail.com Van hem
ontvang je dan een link op het e-mailadres waarmee je je aanmeldt.

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.

