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Besprekingsverslag nr. 20131112!
!
! !!
Datum bespreking : 12 november 2013 van 19:30u tot 21.30u!!
Datum verslag: 17-11-2013!!
Locatie : NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.!!
Aanwezig : mevrouw Inge van Scherpenseel (IS)!

de heer Dick Kuin (DK)   
  de heer Peter Blanker (PB)  !
de heer Sven Harteveld !
mevrouw Lonny Hendriks (LH)  

  !
Opsteller : mevrouw Lonny Hendriks (LH)!!
Kopie verslag                 alle aanwezigen!
! !
!  de heer Michel van Langeraad (Oceanus)!
! !
! mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz)!
                                             website www.vinzwemmen.nl!!
Ingekomen stukken! : begroting 2014 (via mail van PB)!
 !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!
Punt Onderwerp Actie

1 Vaststellen agenda!
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde agendapunten. !
Michel van Langeraad heeft zich afgemeld. DK komt later binnen. 

!
2 Vaststellen notulist!

LH zal notuleren.
LH!

3 Verslag vergadering van 10 september 2013!
Het verslag wordt zonder wijzigingen akkoord bevonden en is inmiddels op de 
website www.vinzwemmen.nl geplaatst.

4 Kennismaking met Sven Harteveld!
Sven stelt zich voor, vertelt over zijn eigen achtergrond (wedstrijdzwemmer 
geweest, onderwaterhockeyer) en het opstarten van een voor Tilburg nieuwe 
tak van onderwatersport: vinzwemmen. Als alles gaat draaien, wil de club uit 
Tilburg ook mee gaan doen aan de competitie. De leden van de 
vinzwemcommissie geven ook wat informatie over hun achtergrond.

!!!

5 Mededelingen!
• LH: de duikvereniging in Aalten is uitgenodigd voor de 

competitiewedstrijden in Utrecht (17-11) en in Wijchen (15-12).!
• IS: de Belgische verenigingen (Hasselt, Luik en Nivelles) hebben 

aangegeven, ook graag mee te willen doen aan de Nederlandse 
competitiewedstrijden, liefst in een 50m-bad. Ze zijn uitgenodigd voor 
17-11, maar hebben nog niet gereageerd. Ze zullen ook in Wijchen 
worden uitgenodigd. !

• Stand van zaken m.b.t. Nautilus Veghel. PB heeft mailcontact gehad.!
Daarna heeft niemand meer iets gehoord. !

• DK: terugkoppeling opnamen Zappsport op 29-10 jl. in 
Maarssenbroek.!
Dit liep goed. De opzet was hetzelfde als vorige keer: na anderhalf uur 
oefenen een estafette met monovin. De jongens waren minder 
enthousiast dan de meisjes. Datum van uitzending nog niet bekend, 
maar binnen een half jaar. Het bad in Maarssenbroek is mooi; pas 
heropend. Er zijn nog uren beschikbaar om het bad te huren; mogelijk 
interessant. PB zat op de tribune en zal een stukje schrijven voor de 
Onderwatersport.!

• Terugkoppeling film- en kennisbank vinzwemmen NOB. Luc 
Ambrosius heeft met Diederick van Scherpenseel filmopnamen 
verzameld, de stagiaires van de NOB zijn er nu mee bezig. Gerard 
Veurink is bezig met een algemeen verhaal over de  opzet van 
vinzwemtrainingen. Volgend voorjaar volgt de presentatie.!
Mogelijk kan hierover ook een stukje in de Onderwatersport komen. !

• Wedstrijd zondag 17-11 a.s.: de voorbereidingen lopen. 

!!!!!!
IS!!!!!!!!!!
PB!!!!!!!
??

6 Oproep voor wedstrijd 15-12!
LH vraagt om bij de wedstrijd op 15-12 zo veel mogelijk NR’s aan te vragen; 
de lijst van de korte baan bevat namelijk nog altijd ‘gaten’. IS vraagt bij het 
zwembad extra tijd aan, vanwege de recordaanvragen en het grote aantal te 
verwachten recreanten.

!
Ploegleiders!!
IS
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7 Competitie voorjaar 2014!
Wedstrijd 1: 26 januari in Nieuwerkerk. Gouda was niet geschikt. PB vraagt IS 
om het secretariaat te bemensen. Mogelijk is ook Gerben Tornij, van 
Vinzwemmen Utrecht, beschikbaar.!
Wedstrijd 2: 16 maart. DK probeert Utrecht te reserveren.!
Wedstrijd 3: 18 mei. PB mailt Milo en Elma, of Alkmaar een optie is. Anders 
wordt het wellicht Nijmegen, Breda of Dordrecht. 

!!!
DK!
DK!!
PB

8 Voorbereidingen NK 2014!
Omdat de laatste weken voor het NK altijd extreem druk zijn, stelt LH voor om 
vast zo veel mogelijk voorbereidingen in de komende tijd te doen. Ook het 
verder vullen van het draaiboek behoeft aandacht. !
IS zal Karin Neehus bij de volgende vergadering uitnodigen.

!!!!
IS

9 Kwestie deelname Fransen tijdens NK!
PB heeft geen reactie meer gehad. 1 november is voorbij, dus zullen de  
teams van de Franse selectie op het komend NK niet worden toegelaten.

10 Deelname buitenlandse wedstrijden in 2014!
Op 22 en 23 maart is de Kinderpokal in Rostock, deelname mogelijk t/m cat. 
A. !
Van 9 tot 11 mei is de DJM in Plauen, maar vermoedelijk staat deze wedstrijd 
niet open voor buitenlanders. !
Datum en plaats van de DM zijn nog niet bekend.!
Dit onderwerp komt nog terug.

!

11 Aanpassing referentietabel competitiekampioen!
Na de wedstrijd van 15-12 moet de tabel worden aangepast, op grond van de 
in 2013 verbeterde tijden. Deze tabel zal gelden voor heel 2014.

!
LH!

12 Nieuw lid vinzwemcommissie?!
LH gaat zich langzamerhand terugtrekken. Hoewel er al veel werk is verricht 
en het nu vooral gaat om bijhouden en bijwerken, is een nieuw lid welkom. IS 
zal een oproep doen aan de verenigingen.

!!
IS

13 Begroting 2014!
De afronding van de financiën van 2013 is bijna klaar; Karin Neehus moet nog 
enkele kleine bedragen binnen krijgen van het NK. PB heeft via de mail de 
begroting voor 2014 rondgestuurd. Deze is goedgekeurd door de NOB.!
Ook buitenwaterwedstrijden staan op de begroting; hopelijk zijn er in 2014 
meer liefhebbers. Bij de NOB moet bezuinigd worden, maar voor het 
vinzwemmen zijn er nog geen problemen.!
De declaraties van de loodlijnen moeten nog ingediend worden.

14 Afspraken rond de demoset!
De demoset ligt in principe in Veenendaal, PB regelt de uitleen. De set is 
bedoeld voor PR van verenigingen en het vinzwemmen in het algemeen; niet 
voor commerciële activiteiten. Er is geen reactie meer gekomen van de 
freediver uit Utrecht, die een demo wilde geven.
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15 Rondvraag!
• LH: zijn er al nieuwe gegadigden om jurylid te worden? Leo Bol heeft 

aangegeven, naast tijdwaarnemer ook op te kunnen treden als (V)K; 
hij moet wel op tijd gevraagd worden i.v.m. jureren bij 
zwemwedstrijden. PB neemt contact met hem op, o.a. voor het NK. 
Mogelijk wil Debbie Spoor tijdwaarnemer worden. Gerben Tornij oefent 
al voor het secretariaat bij de competitie. !

• PB/IS: Waar komt 4x50AD a.s. zondag in het programma? Na 
1500MV, voor de pauze. Voor de kleintjes is de 4x50MV toegevoegd.!

• DK: is er interesse in elektronische tijdwaarneming op 16 maart? Ja!!
• PB: hoe zit het met de perslucht-module? Paul Lemmers (van Pontos) 

wil een instructie op papier zetten en de vinzwemtrainers instrueren. 
Dit moet goed geregeld zijn, i.v.m. de veiligheid. PB wil een stempel 
van de NOB op deze instructie.!

• De Reddingsbrigade Nijmegen is bezig met instructie aan OWH en 
vinzwemmen van Pontos om lifeguards op te leiden. Dit betekent vijf 
avonden training, waaronder gekleed zwemmen, één theorieavond, 
met huiswerk, en daarna examen, voor ondiep én voor diep bad. Dit 
vanwege aangescherpte eisen in het zwembad.!

• IS: moeten zwemmers niet gecontroleerd worden op NOB-
lidmaatschap en geldige keuring? Als recreant kun je nl. geen NR 
zwemmen. Iedere vereniging is zélf verantwoordelijk voor geldigheid 
van de NR-aanvraag. Tijdens een wedstrijd kan de jury ook logboeken 
controleren.!

• PB: wanneer uitreiking bekers competitiekampioen? Tijdens de eerste 
wedstrijd in januari, in Nieuwerkerk. PB zorgt voor uitslag en bekers.!

• DK: op 11-10-2014 is er een leuke wedstrijd in Riesa: double pool. Hij 
stuurt de info naar Frank S.

!!!!
PB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PB!!
DK

16 Datum volgende vergadering!
21 januari 2014
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