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Onderwerp
Inleiding
Op 21 januari 2014 is er een overleg geweest van de commissieleden, aangevuld met
de directeur NK (Karin Neehus). Hiervan is nog geen verslag, maar alle besproken
punten komen in dit verslag terug.

Actie

Er was een nieuwe datum vast gesteld, maar in onderling overleg is deze afspraak
vervangen door een aantal belmomenten. In dit verslag geven we de bespreekpunten
weer.
Vaststellen notulist
PB stelt een verslag op.
Mededelingen
 De Reünie wedstrijd in Loosdrecht was een succes.
 Tijdens die wedstrijd konden de filmpjes over het vinzwemmen, die zijn
gemaakt door stagiaires van de NOB, bekeken worden. Inmiddels zijn deze
filmpjes beschikbaar via www.vinzwemmen.nl
 De CMAS heeft het reglement bijgesteld. Bij de BiFins is nu een snorkel
verplicht. De commissie besluit om voor de lopende competitie dit niet over te
nemen. Bij het NK houden we ons wel aan de CMAS regels.
Competitie voorjaar 2014
Wedstrijd 2: 6 april, Nijmegen. Alles geregeld.
Wedstrijd 3: 18 mei, Breda. Voorbereidingen lopen.

PB

Data voor najaar zijn ook reeds bekend: 5 oktober, 16 november en 14 december. De
diverse verenigingen vragen bij de zwembaden na of deze dan ook badwater
beschikbaar hebben.
Puntentelling
De te hanteren referentietijden geven bij met name de Masters en Veteranen heel hoge
scores. Besloten wordt om het aantal punten dat per afstand behaald kan worden te
maximaliseren op 1100. De ranglijst zal weer op de site worden gepubliceerd.
Voorbereidingen NK 2014
KN heeft de uitnodiging inmiddels verstuurd.
Er is toch nog reactie gekomen vanuit Frankrijk, waarin ze onder meer aangeven een
teamleider mee te sturen. Besloten is dat de Fransen onder die voorwaarden toch
welkom zijn. Bij het NK 2014 volgen we het CMAS reglement, dus inclusief snorkel bij
BiFins.
Deelname buitenlandse wedstrijden in 2014
Van 9 tot 11 mei is de DJM in Plauen, deze wedstrijd staat ook open voor
buitenlanders. PONTOS en Vinzwemmen Utrecht gaan hier waarschijnlijk aan deel
gaan nemen.
Nieuw lid vinzwemcommissie?
Een nieuw lid blijft gewenst!
Opleidingen
Er is nog steeds schaarste bij het aantal juryleden. IS heeft een oproep gedaan binnen
PONTOS, wat een aantal geïnteresseerden heeft opgeleverd. Ook de andere
verenigingen worden gevraagd om actief te werven. Opleiding bestaat weer uit een
instructieavond (actie DK?) en schaduwklokken bij een of meerdere wedstrijden. Bij
voldoende belangstelling vanuit meerdere vereniging organiseren we een gezamenlijke
instructieavond op het bondsbureau. Breda (18 mei) is geschikt voor het
schaduwklokken, zodat we voor het NK meer potentiële tijdwaarnemers hebben.
PB heeft het initiatief genomen om de module vinzwemmen perslucht vorm te geven.
Hij heeft daarbij hulp gevraagd van Rob Fokkinga en Milo Grosz.
Datum volgende vergadering
Nog niet vastgesteld.
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