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Punt	   Onderwerp	   Actie	  
1	   Demoset	  monovinnen	  

Net	  te	  laat	  voor	  de	  workshop	  in	  Aalten	  zijn	  de	  mono’s	  (besteld	  door	  PB)	  
gearriveerd.	  De	  maten	  staan	  op	  de	  hielbanden,	  de	  snorkels	  zijn	  gemonteerd.	  De	  
tassen	  worden	  in	  Veenendaal	  opgeslagen.	  Als	  een	  vereniging	  de	  monovinnen	  en	  
snorkels	  nodig	  heeftvoor	  een	  demonstratie,	  kan	  er	  contact	  worden	  opgenomen	  
met	  Riana	  Wassing	  van	  de	  NOB.	  PB	  zal	  vragen,	  of	  Riana	  kan	  zorgen	  voor	  een	  
sticker	  van	  de	  NOB	  op	  iedere	  vin.	  

	  
	  
	  
	  
	  
PB	  

2	   Vaststellen	  agenda	  
Iedereen	  stemt	  in	  met	  de	  voorgestelde	  agendapunten.	  
Toegevoegd	  wordt:	  de	  kledingeisen	  

	  
	  

3	   Vaststellen	  notulist	  
LH	  zal	  notuleren.	  

	  
LH	  

4	   Vaststellen	  verslag	  vergadering	  21	  augustus	  2012	  
DK	  heeft	  geen	  verslag	  van	  deze	  vergadering	  rondgestuurd.	  LH	  zegt	  toe,	  alsnog	  
een	  verslag	  te	  zullen	  maken	  op	  grond	  van	  haar	  eigen	  aantekeningen.	  De	  
aanwezige	  leden	  spreken	  hun	  zorg	  uit	  over	  de	  smalle	  basis	  van	  de	  commissie.	  
Misschien	  kan	  een	  cie.-‐lid	  dat	  niet	  aanwezig	  kan	  zijn,	  zorgen	  voor	  vervanging	  
vanuit	  zijn/haar	  vereniging?	  

	  
LH	  
	  

5	   Competitie	  najaar	  2012	  
-‐ de	  certificaten	  van	  het	  NK,	  die	  Milo	  Grosz	  zou	  regelen,	  zijn	  nog	  niet	  

binnen.	  IS	  vraagt	  na.	  
-‐ De	  lijst	  met	  NR’s	  moet	  weer	  worden	  bijgewerkt.	  PB	  zal	  hiervoor	  zorgen.	  

De	  uitreiking	  van	  de	  certificaten	  vindt	  tot	  nu	  toe	  steeds	  (veel)	  later	  
plaats.	  Zodra	  de	  commissie	  over	  een	  eigen	  laptop	  en	  printer	  beschikt,	  
wordt	  ernaar	  gestreefd	  om	  direct	  na	  de	  wedstrijd	  de	  behaalde	  NR-‐
certificaten	  uit	  te	  reiken.	  (dus	  moet	  er	  altijd	  NOB-‐papier	  mee	  naar	  de	  
wedstrijd!)	  

-‐ PB	  zal	  contact	  opnemen	  met	  Jan	  v.d.	  Ven	  in	  verband	  met	  foutjes	  in	  
Splash	  (zoals	  de	  notatie	  van	  de	  estafettes)	  	  

-‐ De	  voorbereidingen	  voor	  wedstrijd	  7	  in	  Aalsmeer	  lopen.	  Ruben	  Kervel	  
zal	  daar	  ook	  aanwezig	  zijn	  als	  jurylid.	  Mogelijk	  zijn	  er	  ook	  
tijdwaarnemers	  van	  de	  KNZB,	  die	  willen	  klokken.	  

-‐ Wedstrijd	  8	  kan	  niet	  in	  Utrecht	  worden	  gehouden;	  het	  bad	  is	  nog	  niet	  
opgeleverd.	  Er	  wordt	  uitgeweken	  naar	  Nijmegen.	  De	  datum	  wordt	  
verzet	  naar	  9	  december.	  LH	  stuurt	  hiervan	  bericht	  naar	  de	  website	  
www.vinzwemmen.nl	  ,	  PB	  stuurt	  een	  mail	  naar	  de	  verenigingen.	  

	  
	  
IS	  
PB	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
PB	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
LH	  
PB	  

6	   Competitie	  2013:	  naar	  6	  wedstrijden	  per	  jaar?	  
Samen	  met	  het	  NK	  en	  enkele	  buitenlandse	  wedstrijden	  is	  een	  programma	  van	  8	  
wedstrijden	  per	  jaar	  (te)	  veel.	  
PB	  is	  al	  bezig	  geweest	  met	  het	  omvormen	  van	  het	  programma	  naar	  6	  
wedstrijden	  en	  gaat	  hiermee	  verder.	  Jammer	  is,	  dat	  niet	  alle	  afstanden	  	  meer	  
twee	  keer	  in	  een	  25m	  bad	  en	  twee	  keer	  in	  een	  50m	  bad	  kunnen	  worden	  
gezwommen.	  Het	  schema	  zal	  worden	  gebaseerd	  op	  4	  keer	  in	  een	  25m	  bad	  en	  2	  
keer	  in	  een	  50m	  bad.	  De	  derde	  wedstrijd	  (vóór	  het	  NK)	  zal	  in	  een	  50m	  bad	  
gepland	  worden.	  In	  wedstrijd	  5	  of	  6	  zal	  in	  een	  25m	  bad	  een	  soort	  ‘klein	  NK’	  
worden	  gehouden	  voor	  de	  25MV	  en	  25AD;	  afstanden,	  die	  niet	  bij	  het	  NK	  
voorkomen.	  	  
Voorlopige	  data	  competitie	  voorjaar	  2013:	  
27	  januari	  (25	  m)	  -	  24	  maart	  (25	  of	  50	  m)	  -	  26	  mei	  (25	  of	  50	  m).	  
De	  secretariaten	  van	  de	  verenigingen	  wordt	  verzocht	  om	  na	  te	  gaan,	  of	  ‘hun’	  bad	  
op	  een	  van	  de	  data	  beschikbaar	  is.	  
In	  april	  zijn	  de	  Belgische	  Kampioenschappen	  (BK).	  
In	  mei	  en	  juni	  zijn	  de	  DJM	  (Deutsche	  Jugend	  Meisterschaften)	  en	  de	  DM.	  	  
Op	  22	  en	  23	  juni	  is	  het	  NK	  in	  Eindhoven.	  

	  
	  
	  
PB	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Secretariaat	  
alle	  
verenigingen	  
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7	   Puntentelling	  competitie	  
-‐ De	  lijst	  met	  referentiewaarden	  om	  punten	  toe	  te	  kennen	  aan	  uitslagen	  

behoeft	  verdere	  aanpassing.	  Het	  is	  niet	  logisch	  om	  volledig	  uit	  te	  gaan	  
van	  behaalde	  tijden	  (vb.:	  NR	  is	  bij	  HC	  ruim	  2	  minuten	  langzamer	  dan	  bij	  
DC,	  bij	  400MV).	  LH	  probeert	  tot	  een	  wat	  logischer	  geheel	  te	  komen	  en	  
stuurt	  het	  aangepaste	  schema	  naar	  de	  commissieleden.	  

-‐ LH	  merkt	  op,	  dat	  bij	  het	  laten	  meetellen	  van	  alle	  afstanden,	  die	  in	  een	  
categorie	  gezwommen	  mogen	  worden,	  het	  aantal	  punten	  bij	  degenen,	  
die	  véél	  afstanden	  zwemmen	  vrijwel	  per	  definitie	  hoger	  uitkomt	  dan	  bij	  
een	  zwemmer,	  die	  per	  wedstrijd	  minder	  afstanden	  zwemt,	  omdat	  hij	  
zich	  richt	  op	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  prestatie.	  
Het	  voorstel	  om	  alleen	  de	  twee	  of	  drie	  beste	  tijden	  per	  wedstrijd	  te	  
laten	  meetellen,	  wordt	  door	  de	  andere	  leden	  afgewezen.	  
De	  achterliggende	  gedachte	  bij	  het	  vaststellen	  van	  	  
competitiekampioenen	  (een	  mannelijke	  en	  een	  vrouwelijke	  zwemmer)	  
was	  nl.	  het	  stimuleren	  van	  deelname	  aan	  alle	  wedstrijden	  én	  aan	  allerlei	  
afstanden.	  	  

	  
	  
	  
	  
LH	  

8	   Officials	  
-‐ De	  commissie	  erkent,	  dat	  het	  opleidingstraject	  voor	  de	  nieuwe	  officials	  

niet	  goed	  is	  verlopen.	  De	  tweede	  bijeenkomst,	  die	  gepland	  was,	  is	  
vervallen.	  De	  nieuwe	  tijdwaarnemers	  hebben,	  na	  de	  eerste	  
studiebijeenkomst,	  inmiddels	  echter	  voldoende	  praktijkervaring	  
opgedaan	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  een	  certificaat.	  IS	  zal	  deze	  
alsnog	  maken	  (ze	  zijn	  nog	  niet	  aangeleverd	  door	  DK;	  zie	  notulen	  mei	  
2012)	  en	  ervoor	  zorgen,	  dat	  deze	  tijdens	  de	  volgende	  juryvergadering	  
op	  11	  november	  worden	  uitgereikt.	  

-‐ De	  commissie	  zet	  zich	  in	  om	  een	  volgende	  opleiding	  beter	  te	  laten	  
verlopen.	  De	  kandidaten	  zullen	  dan	  eerst	  het	  reglement	  goed	  moeten	  
bestuderen,	  vervolgens	  een	  studiebijeenkomst	  moeten	  bijwonen	  (evt.	  
met	  toets)	  en	  daarna	  praktijkervaring	  opdoen	  door	  enkele	  malen	  mee	  
te	  klokken.	  Daarna	  zullen	  de	  certificaten	  worden	  uitgereikt.	  Kandidaten	  
die	  al	  tijdwaarnemer	  zijn	  bij	  de	  KNZB	  hoeven	  geen	  praktijkervaring	  
meer	  op	  te	  doen.	  

-‐ Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  voldoende	  tijdwaarnemers.	  Als	  starter	  kunnen	  
worden	  ingezet	  Roland	  Kanters	  en	  Gerard	  Veurink,	  als	  
(voorzitter)kamprechter	  Monique	  de	  Vries,	  DK	  en	  LH.	  Het	  is	  prettig,	  als	  
er	  nog	  iemand	  komt,	  die	  deze	  functies	  kan	  vervullen.	  Het	  secretariaat	  
dient	  eigenlijk	  bemand	  te	  worden	  door	  iemand	  van	  de	  organiserende	  
vereniging.	  Milo	  en	  DK	  kunnen	  het	  secretariaat	  bemannen,	  maar	  
meestal	  is	  alleen	  IS	  beschikbaar.	  Er	  is	  behoefte	  aan	  uitbreiding	  van	  het	  
aantal	  personen,	  dat	  het	  wedstrijdsecretariaat	  kan	  verzorgen,	  zodat	  IS	  
zich	  aan	  haar	  eigenlijke	  taak	  (ploegleider)	  kan	  wijden.	  

-‐ Tot	  een	  jaar	  of	  tien	  geleden	  kregen	  juryleden	  een	  km-‐vergoeding	  voor	  
hun	  inzet	  tijdens	  wedstrijden.	  Deze	  vergoeding	  is	  destijds	  door	  de	  NOB	  
geschrapt.	  Nu	  is	  er	  weer	  ruimte	  voor	  enige	  tegemoetkoming.	  Juryleden	  
van	  de	  vereniging,	  die	  de	  wedstrijd	  organiseert,	  krijgen	  geen	  
vergoeding.	  De	  overige	  juryleden	  kunnen	  tijdens	  de	  juryvergadering	  op	  
een	  declaratieformulier	  hun	  naam	  invullen.	  Zij	  ontvangen	  €15,-‐	  
tegemoetkoming	  reiskosten	  per	  wedstrijd.	  De	  organiserende	  vereniging	  
betrekt	  deze	  kosten	  bij	  de	  overige	  kosten	  van	  de	  wedstrijd	  (badhuur,	  
printkosten,	  papier,	  koffie/thee,	  e.d.).	  

	  
	  
	  
	  
	  
IS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Iedereen!	  

9	   Loodlijnen	  
Ter	  vervanging	  van	  de	  onhandelbare	  bestaande	  loodlijnen	  (waar	  Diederick	  van	  
Scherpenseel	  van	  Pontos	  vrijwel	  iedere	  wedstrijd	  mee	  loopt	  te	  sjouwen!)	  is	  PB	  
gaan	  experimenteren	  met	  loodgordels	  en	  loodzakjes,	  bekend	  vanuit	  het	  duiken.	  
Per	  loodgordel	  van	  15	  m	  is	  ca.	  9	  kg	  lood	  nodig.	  Het	  lood	  kost	  €9,-‐	  per	  kg,	  het	  
loodband	  €66,-‐	  voor	  30m	  (2banden	  van	  15	  m).	  DOV/Orka	  beschikt	  inmiddels	  
over	  1	  set,	  die	  meegenomen	  zal	  worden	  naar	  de	  wedstrijd	  in	  Aalsmeer.	  	  
PB	  vraagt	  bij	  de	  NOB	  toestemming	  voor	  aanschaf	  van	  nog	  een	  of	  twee	  sets	  in	  
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2013.	   PB	  

10	   	  Kledingeisen	  
Hoewel	  is	  aangekondigd,	  dat	  vanaf	  de	  NK	  2012	  de	  nieuwe	  CMAS-‐eisen	  zouden	  
gelden,	  blijkt	  er	  nog	  steeds	  verwarring	  over	  de	  toegestane	  zwemkleding.	  De	  
CMAS	  blinkt	  in	  haar	  reglement	  niet	  uit	  in	  duidelijkheid,	  maar	  heeft	  ook	  niet	  
gereageerd	  op	  een	  brief	  met	  het	  verzoek	  om	  nadere	  toelichting.	  
De	  commissie	  meent,	  dat	  een	  zwempak	  of	  zwembroek	  met	  kleine	  pijpjes	  geen	  
bezwaar	  vormt.	  Pijpjes,	  die	  langer	  zijn	  (halverwege	  het	  dijbeen,	  tot	  aan	  de	  knie	  
of	  zelfs	  tot	  aan	  de	  enkels)	  kunnen	  de	  zwemprestatie	  bevorderen	  en	  zijn	  daarom	  
verboden!	  Omdat	  bij	  de	  damesbadpakken	  een	  hoge	  kraag	  ook	  invloed	  kan	  
hebben	  op	  de	  zwemprestatie,	  is	  ook	  deze	  verboden!	  
Een	  rits	  is	  toegestaan,	  omdat	  deze	  geen	  invloed	  heeft.	  
Het	  enige	  pak	  met	  lange	  pijpen,	  dat	  is	  toegestaan,	  is	  het	  wedstrijdpak	  met	  CMAS-‐
logo,	  van	  Diana	  of	  Aquarapid.	  	  
IS	  zal	  hierover	  nogmaals	  een	  mail	  sturen	  naar	  alle	  verenigingen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
IS	  

11	   Beleidsplan/voornemens	  2013	  
-‐ De	  NOB	  heeft	  toestemming	  gegeven	  voor	  de	  aanschaf	  van	  een	  laptop	  en	  

printer	  t.b.v.	  het	  wedstrijdsecretariaat.	  Gezien	  de	  omstandigheden	  in	  
het	  zwembad	  en	  het	  vele	  vervoer	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  stevige	  
laptop,	  met	  een	  koffer.	  Ook	  de	  printer,	  die	  niet	  groot	  en	  zwaar	  mag	  zijn,	  
moet	  vervoerd	  kunnen	  worden	  in	  een	  koffer.	  Een	  zwart-‐wit	  printer	  
voldoet.	  IS	  let	  op	  aanbiedingen,	  LH	  overlegt	  met	  haar	  man.	  

-‐ Voor	  de	  competitiekampioenen	  schaft	  PB	  twee	  bekers	  aan,	  met	  daarop	  
zo	  mogelijk	  het	  logo	  van	  de	  NOB	  en	  van	  het	  vinzwemmen.	  De	  bekers	  
zullen	  worden	  uitgereikt	  tijdens	  de	  wedstrijd	  in	  januari	  2013.	  

-‐ Kleding	  officials.	  IS	  heeft	  nog	  enkele	  polo’s	  liggen	  van	  het	  NK.	  Zij	  zal	  
deze	  uitreiken	  aan	  de	  nieuwe	  officials,	  zodat	  deze	  voorlopig	  een	  shirt	  
hebben.	  Aan	  de	  NOB	  wordt	  gevraagd	  om	  een	  set	  nieuwe	  polo’s,	  voor	  
alle	  officials.	  

-‐ Er	  zijn	  nu	  7	  monovinnen,	  in	  verschillende	  maten,	  voor	  demonstraties.	  
Hoewel	  deze	  maten	  meestal	  niet	  overeenkomen	  met	  de	  aanwezige	  
deelnemers,	  wordt	  even	  gewacht	  met	  verdere	  uitbreiding	  van	  de	  set.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
IS/LH	  
	  
PB	  
	  
	  
	  
IS	  
	  
??	  

12	   Limieten	  
Het	  concept-‐voorstel,	  dat	  in	  september	  door	  LH	  naar	  de	  commissieleden	  is	  
gestuurd,	  wordt	  besproken	  en	  goedgekeurd.	  
LH	  zal	  het	  voorstel	  definitief	  maken	  en	  doorsturen	  naar	  Frank	  Schrijf,	  met	  het	  
verzoek	  het	  schema	  op	  de	  website	  te	  plaatsen.	  

	  
	  
	  
LH	  
	  

13	   Promotie	  vinzwemmen	  
In	  het	  kader	  van	  de	  PR	  zal	  IS	  een	  foto	  van	  Wouter	  van	  Diepen,	  die	  een	  NR	  uit	  
1995	  heeft	  verbeterd,	  naar	  PB	  sturen.	  PB	  zorgt	  voor	  plaatsing	  in	  de	  
Onderwatersport.	  

	  
IS	  
PB	  

14	   Rondvraag	  
-‐ LH	  meldt,	  dat	  Frank	  Schijf	  heeft	  aangeboden	  mee	  te	  willen	  helpen	  bij	  

het	  opzetten	  van	  een	  vervolg	  op	  workshops.	  Na	  een	  workshop	  zijn	  
verenigingen	  vaak	  enthousiast,	  maar	  komt	  er	  geen	  vervolg,	  omdat	  men	  
niet	  weet,	  hoe	  dit	  aan	  te	  pakken.	  Dit	  punt	  komt	  bij	  de	  volgende	  
vergadering	  terug.	  

-‐ LH	  meldt,	  dat	  Milo	  Grosz	  haar	  er	  bij	  het	  afgelopen	  NK	  op	  heeft	  gewezen,	  
dat	  er	  verschil	  is	  tussen	  de	  programmering	  van	  het	  NK	  en	  het	  CMAS-‐
reglement	  m.b.t.	  de	  800MV	  en	  de	  1500MV.	  Dit	  punt	  komt	  de	  volgende	  
vergadering	  op	  de	  agenda.	  

	  

15	   Datum	  volgende	  vergadering	  
11	  december	  2012,	  in	  Veenendaal.	  

	  

	  


