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Datum bespreking  : 5 maart 2013 van 19:30 tot 21.45u

Datum verslag   : 9 maart 2013

Locatie    : NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig   : mevrouw Inge van Scherpenseel (IS)
de heer Dick Kuin (DK)  

  de heer Peter Blanker (PB)
  mevrouw Lonny Hendriks (LH)  

Onderwerp : o.a. competitie 2013, wedstrijdprogramma, puntentelling en
  referentietabel, pilot trainer onderwatersport, doping, 
uitzending 
  buitenland

Opsteller   : mevrouw Lonny Hendriks

Kopie verslag  : alle aanwezigen
      de heer Michel van Langeraad (Oceanus)
      mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz)
      website www.vinzwemmen.nl

Ingekomen stukken : aangepaste tabel met referentiewaarden 
  voorstel volgorde wedstrijden en afstanden 2013 
  mail hr. Luc Ambrosius m.b.t. puntentelling
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Punt Onderwerp Actie
1 Notulist

LH zal notuleren. LH
2 Vaststellen agenda

Iedereen stemt in met de voorgestelde agendapunten.
3 Vaststellen verslag vergadering 

Het verslag wordt zonder wijzigingen akkoord bevonden en is 
inmiddels naar de website www.vinzwemmen.nl gestuurd ter 
plaatsing.

4 Competitie 2013
- Wedstrijd Alkmaar op 24 maart. Van Monique (K), Peter R., 

Irma, Mike, Gerard (starter), en Lonny (VK) staat al vast, dat zij 
beschikbaar zijn als jurylid. DK checkt nog even of Karin en 
Edwin er daadwerkelijk zullen zijn. Speaker en 
keerpuntcommissaris gaan via Milo. Waarschijnlijk zijn er 
weinig deelnemers, dus hoeven er geen andere juryleden meer 
gevraagd te worden.

- Wedstrijd mei: mogelijk kan deze toch in Utrecht worden 
gehouden, op 26 mei. Uitsluitsel van de gemeente Utrecht 
volgt komende week. Als Utrecht toch niet beschikbaar is, 
wordt gezocht naar een ander 50m bad, of wordt wellicht in 
Wijchen gezwommen (programma 25m).

- Het voorstel voor de volgorde van de wedstrijdprogramma’s én 
de volgorde van de afstanden binnen een wedstrijd wordt 
besproken.  De commissie is akkoord. Het document zal naar 
de website gestuurd worden, zodat ook alle zwemmers kunnen 
zien, wanneer welke afstanden aan bod komen.  

DK

DK

LH

5 Competitiekampioen 2013
De referentietabel met tijden ten behoeve van de puntentelling is in 
januari ’13 enigszins aangepast en met het predikaat ‘voorlopig’ op de 
website geplaatst. Alle commissieleden zijn akkoord met de 
aangepaste lijst, zodat deze definitief gemaakt kan worden. De 
webmaster wordt geïnformeerd. In de toekomst zal de tabel 
waarschijnlijk nog vaker bijgesteld moeten worden, naar aanleiding 
van behaalde resultaten van zwemmers.
Over de wijze van berekenen van de competitiekampioen is een  
reactie binnengekomen van een zwemmer/trainer (Luc Ambrosius).
De commissie bespreekt de mail en besluit geen wijzigingen aan te 
brengen.
De beker is ingesteld om zwemmers te stimuleren aan veel 
wedstrijden mee te doen, maar ook om aan een grote diversiteit van 
afstanden mee te doen. Een zwemmer kan punten verdienen bij iedere 
afstand, die voor zijn categorie is bedoeld. Deelname aan 25 MV en 25 
AD leveren daarom alleen punten op voor de jongste zwemmers.
IS zal Luc A. per mail antwoorden.

LH

IS
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6 Terugkoppeling pilot trainer onderwatersport
Op deze bijeenkomst waren alleen vertegenwoordigers vanuit het 
vinzwemmen aanwezig: IS, PB, Luc Ambrosius, Gerard Veurink, Dirk 
Arij de Jong en Michel van Langeraad. IS en PB vonden het een nuttige 
en leuke bijeenkomst.
Samen met Riana Wassing van de NOB gaan Luc en Gerard het 
programma verder uitwerken.
Later zal er aansluiting worden gezocht bij de trainers van 
onderwaterhockey. Het doel is om te komen tot uitbreiding van het 
aantal verenigingen, door te zorgen voor aanbod aan 
trainingsmateriaal. 
In de cursusopzet voor de trainingen komen het zwemmen met 
perslucht en het ploegleiderschap (nog) niet aan bod. 

7 Dopinggebruik tijdens NK en mogelijke acties
Omdat het gebruik van doping bij andere sporten momenteel veel in 
het nieuws is en omdat er geruchten gaan, dat er bij het NK in 2012 
mogelijk sprake is geweest van dopinggebruik door buitenlandse 
deelnemers, buigt de commissie zich over dit onderwerp. 
Voor mogelijk gebruik tijdens NK 2012 is echter geen enkel bewijs.
Deelnemers, ploegleiders en trainers zullen worden opgeroepen om 
melding van verdenkingen niet ná, maar tijdens het NK te doen aan de 
jury, zo mogelijk met medenemen van het verdachte materiaal (lege 
flesjes e.d.). 
Alle winnaars standaard onderwerpen aan een dopingcontrole is te 
duur, maar bij de uitnodiging voor het NK zal aangegeven worden, dat 
er mogelijk steekproefsgewijs op doping gecontroleerd wordt. Alle 
verenigingen wordt bij de aanmelding een papier ter ondertekening 
voorgelegd, waarin de ploegleider verklaart, dat zijn team geen doping 
gebruikt. PB zal een tekst opstellen.

KN (dir NK)

PB

8 Laptop, printer, instellingen en gebruik
LH heeft, na goedkeuring door de NOB, een laptop en printer 
aangeschaft t.b.v. de competitie en het NK. 
PB zal het programma Splash en de benodigde documenten (uitslagen 
eerdere wedstrijden, puntentelling, sjabloon certificaten, NR-lijsten, 
jurybriefjes e.d.) erop zetten. De laptop en printer zullen na afloop van 
een wedstrijd steeds worden doorgeven aan de vereniging, die de 
volgende wedstrijd organiseert. 
PB zal voorlopig de loodlijnen, die door Orka zijn aangeschaft, 
beheren. Het is de bedoeling, dat in de toekomst elke vereniging 
beschikt over eigen loodlijnen.

PB

PB
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9 CMAS-licenties, uitzending buitenlandse wedstrijden
IS heeft nog geen reacties binnen op haar aanbod om de CMAS-pasjes 
voor alle NOB-leden centraal te bestellen.
DK meldt, dat de vereniging ‘Vinzwemmen Utrecht’ sinds 1 maart 
officieel bestaat, maar dat de aanmelding bij de NOB nog niet rond is. 
IS zal nog een week wachten, maar verstuurt de aanvraag uiterlijk 15 
maart. 

Ook in 2013 sponsort de NOB deelname aan buitenlandse wedstrijden. 
De commissie kiest voor gebruik van het budget voor deelnemers aan 
DJM en DM. Verenigingen bepalen zelf, of ze aan andere buitenlandse 
wedstrijden mee willen doen. 
Mogelijke wedstrijden:

- De Belgische Kampioenschappen zullen dit jaar waarschijnlijk 
niet in april in Hasselt worden gehouden. Mogelijk is er een BK 
in september.

- Op 28 april wordt de Coupe Mosane gehouden, in Luik. Deze 
wedstrijd is vooral aantrekkelijk voor de jongere zwemmers.

- In de nacht van 26 op 27 oktober is er de 12 uur van Hasselt. 
Pontos heeft hier in 2012 aan meegedaan en vindt het een 
aanrader.

- DK vertelt, dat voor de jongere zwemmers de Kinderpokal in 
Rostock altijd leuk is; deze valt dit jaar echter gelijk met de 
wedstrijd in Alkmaar.

- In november wordt de Sprintpokal in Leipzig gehouden; ook 
een aanrader.

Op de website www.vinzwemmen.nl staat een link naar de 
wedstrijdkalender van Duitsland.

Secr. 
Verenigingen

IS
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10 Rondvraag
- Hoe staat het met de voorbereidingen voor het NK? DK zal Karin 

Neehus benaderen. Aandachtspunten o.a.: draaiboek, dat door 
Femma gemaakt is/zou worden; aanwezigheid Hans Bakkenes, 
i.v.m. elektronische tijdwaarneming; opstellen tekst in uitnodiging 
en verklaring omtrent doping. 
PB zal Jack de Vries, de nieuwe voorzitter van de NOB, uitnodigen 
om het NK te openen.

- Frank Schijf heeft aangegeven, ideeën te hebben om de sport te 
promoten. LH zal hem mailen met de uitnodiging om zijn ideeën 
wat concreter op papier te zetten of naar een vergadering van de 
commissie te komen om een toelichting te geven.

- 21 april demo OWH en vinzwemmen in Tilburg. PB heeft 
assistentie van
Sven Harteveld en Dirk Arij de Jong en denkt, geen extra hulp 
nodig te hebben. De demoset, die bij de NOB staat, gaat mee. 

- DK stelt voor om bij de eerste wedstrijd in het nieuwe bad in 
Utrecht ter gelegenheid van de opening eenmalig 4x50AD toe te 
voegen als extra afstand (telt niet mee bij de puntentelling). De 
overige leden vinden dit een leuk idee.  

- PB vraagt naar de aanschaf van nieuwe kleding voor de juryleden. 
Er is 200 euro begroot, maar er is nog geld over van de aanschaf 
van de laptop en de bekers. DK vraagt Karin Neehus (en evt. 
Monique de Vries) om een offerte aan te vragen voor polo’s met 
logo.

- Hoe gaan we verder met de opleiding voor juryleden? Dit 
onderwerp komt op de agenda voor de volgende vergadering. 

- IS vraagt de commissie, hoe er wordt gedacht over het publiceren 
van foto’s, die tijdens de wedstrijden zijn gemaakt. Er wordt 
afgesproken, dat de verenigingen bij hun eigen leden navragen, of 
iemand bezwaar heeft tegen publicatie.
De VK zal bij de komende ploegleidersvergadering vragen naar de 
uitkomsten. 

DK

PB

LH

DK

IS

Secr. alle 
verenigingen
LH

11 Datum volgende vergadering
Volgende vergadering: 9 april. Hoofdonderwerp: NK 2013.
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