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Punt Onderwerp Actie 

1 Inleiding en vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld, enkele aanvullende punten worden bij de rondvraag 
meegenomen.  

 
 

2 Vaststellen notulist en verslag 6 november 2017 
KN stelt een verslag op. Het verslag van de evaluatie NK2017 moet ook nog opgesteld worden.   
 

 
KN 
 

3 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

 
 
 

4 Najaarscompetitie 2017: 
2017-11-19 Utrecht – Momenteel zijn er ca. 70 inschrijvingen. Er worden nog inschrijvingen 
verwacht van Monovinzz/Delphis/Plongé 
2017-12-17 OSS: Tijdens deze wedstrijd zal er weer een mini NK worden gehouden voor de 25 
meter afstanden. 
Er is niet bekend hoeveel zwemmers voor het mini NK zullen worden ingeschreven. 
Karin zal kijken of er nog medailles moeten worden besteld. Er zijn nog aardig wat medailles 
over van het NK. Karin zal de medailles aan Inge en Diederick geven, zodat zij deze kunnen 
afgeven bij de medaille groothandel. Voor alle afstanden zullen medailles worden besteld. Karin 
gaat regelen dat ze voor de wedstrijd kunnen worden opgehaald door Inge en Diederick. 
 
Voor de estafettes zullen certificaten worden uitgereikt. Karin zal haar printer meenemen. En 
aan Margret Ashby vragen of zij certificaten mee wil nemen. 
 
Voorjaarcompetitie 2018: 
Peter Raadschelders heeft inmiddels bericht ontvangen dat het zwembad op 22 april niet 
beschikbaar is. Hij heeft inmiddels om een alternatief gevraagd. 
Michel gaat vragen of het Sloterparkbad in Amsterdam beschikbaar is eind januari, begin 
februari. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van het Sloterparkbad, zal tussen deze 2 wedstrijden een 
wedstrijd in een 25m bad worden georganiseerd. Hoofddorp heeft de voorkeur. 
 
Met de volgende wedstrijden zal rekening worden gehouden: 

 CMAS wedstrijd in Leipzig 14 en 15 april 2018 

 DM (Deutsche Meisters) datum onbekend 

 DJM (Deutsche Jugend Meisters) datum onbekend 

 BM (Belgische Masters) datum onbekend, Karin vraagt dit na bij Free  
 
Dick Kuin en Michel van Langeraad willen graag de mixed estafette toevoegen aan het wedstrijd 
programma. Tijdens de EK en WK zijn deze ook opgenomen in het programma. 
Er wordt besloten om de Mixed estafette als eerste programma in de wedstrijd in te plannen, 
zodat deze naast de gewone estafettes kan worden gezwommen. De zwemmers mogen dus met 
zowel de mixed als de vrouwen/mannen estafette mee doen. Mixed estafette betekent per 
team 2 heren en 2 dames, in willekeurige startvolgorde. 
 
Inge van Scherpenseel wil graag de 400BF toevoegen aan het programma, dit is inmiddels ook 
een officiële CMAS afstand.  
 
Karin Neehus zal kijken of de nieuwe afstanden kunnen worden toegevoegd aan het 
wedstrijdschema van 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KN 
 
KN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KN 
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5 Certificaten NK 2017 
De diverse certificaten van het NK2017 zijn nog niet uitgereikt. Deze zullen in Utrecht worden 
uitgereikt aan de zwemmers. 

 
 

6 Limieten 2017: 
Dick heeft een mooi stuk gemaakt, welke kan dienen als basis voor de discussie, hoe om te gaan met 
het vaststellen van de limieten voor de EK en WK. Dick wordt bedankt voor het heldere stuk, waarbij 
alle voor en nadelen worden belicht. 
De  vraag is of we meer zwemmers naar de EK en WK willen sturen en hoe we de limieten gaan 
vaststellen. Standpunt van de  commissie is dat we alleen mensen sturen die thuis horen op deze 
wedstrijden. Daarbij uitgaande dat de verschillen op de kampioenschappen niet te groot worden.  
Besloten wordt dat er geen vrije inschrijving komt voor de EK en WK, maar dat de commissie de 
inschrijving verzorgt en zodoende bepaalt welke zwemmers er worden uitgezonden. . 
De commissie is het eens dat er duidelijkheid moet zijn naar de zwemmers, zodat zij ruim van te 
voren weten waar zij aan toe zijn en zich kunnen richten op de te behalen tijden. 
Tot vorig jaar werden de limieten vastgesteld op basis van de uitslagen van de 2 laatste gezwommen 
wedstrijden EK of WK. Het limiet werd vastgesteld op het gemiddelde van de 16

e
 tijd. 

Dick geeft terecht aan dat de tijden de afgelopen 2 á 3 jaar verbeterd zijn, waardoor het gemiddelde 
lager is dan de laatste wedstrijd. 
Om de mogelijkheden voor de verruiming van de limieten te beoordelen is gekeken of er meer 
mensen zich zouden kwalificeren, als de tijd van 18

e
 of 20

e
 plek van de laatste wedstrijd wordt 

genomen. Dit gaf echter geen ander resultaat. 
 
Als we meer mensen naar de EK of WK willen sturen is het noodzakelijk om het niveau van de 
zwemmers te verhogen. Hiervoor is het misschien wenselijk om weer een selectie samen te stellen, 
die gezamenlijk gaan trainen. Hierover is verder geen besluit genomen. 
 
Over het op andere wijze vaststellen van de limieten is geen besluit genomen. De commissie vindt 
wel dat we de sport serieus willen nemen en alleen zwemmers willen uitzenden die op het niveau 
presteren van het kampioenschap. De conclusie is dat we de bepaling  van de limieten voor dit jaar 
laten staan (zie inmiddels ook www.vinzwemmen.nl) en dat we voor 2019 opnieuw gaan bekijken of 
we de wijze van het vaststellen van de limieten moeten aanpassen. 
 

 
 

7 Doorontwikkeling juryleden 
Leo Bol is bezig met het opstellen van de jurybeschrijving. De wens van de commissie is dat alle 
juryleden een tijdwaarnemingscursus hebben gevolgd en daarna doorstromen naar  andere 
functies. 
Ter ondersteuning van het opzetten van een programma heeft Peter Blanker een overzicht gemaakt 
van de inzethistorie van de juryleden. 
 
 
Momenteel zijn er te kortjuryleden. Niet voor alle wedstrijden zijn er voldoende mensen 
beschikbaar. Voorstel om weer een tijdwaarnemerscursus te organiseren. Hierbij kan de opzet 
hetzelfde zijn als de vorige cursus, waarbij er verschillende avonden worde georganiseerd in 
verschillende regio’s. Tilburg heeft gevraagd of er een cursus bij hun georganiseerd kan worden. 
 
Verder is het voorstel om en opfriscursus te organiseren voor de bestaande juryleden. Hierbij wordt 
gedacht aan een avond bij de NOB, waarbij we een gezamenlijk maaltijd nuttigen, bv een rijsttafel 
en een presentje kan worden gegeven. Leo Bol en Dick Kuin zullen een programma in elkaar zetten. 
 
Het voorstel is om eerst een opfriscursus te organiseren in januari 2018 en daarop volgen in februari 
2018 een tijdwaarnemingscursus, zodat de nieuwe tijdwaarnemers nog 2 wedstrijden hebben om 
mee te draaien en ingezet kunnen worden tijdens de NK2017. 
 
Peter Blanker zal aan de NOB vragen of en hoe zij kan ondersteunen (budget & locatie). 

 
LB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DK/ 
LB 
 
 
 
PB 

8 Evaluatie EK 
Bas Vijlbrief is uitgezonden naar de EK.  
Tijdens de EK zijn er stickers uitgedeeld voor op de vinnen, zodat deze bij de wedstrijd niet meer 
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gekeurd hoeven te worden. Diegene die een CAMS pasje hebben, zullen ook een sticker voor op de 
vin krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. in zin werk zal gaan, omdat de vinnen niet gekeurd 
zijn en de zwemmers meerdere vinnen hebben. 
 
De voorzitter van de CMAS en CMAS commissielid Dominique André hebben Inge van Scherpenseel 
wederom benaderd voor het organiseren van en CMAS wedstrijd door de NOB in Eindhoven. Inge 
heeft uitgelegd, dat we te weinig juryleden hebben, voor het organiseren van een CMAS wedstrijd. 
De voorzitter en Dominique André hebben voorgesteld om met de commissie te overleggen wat de 
knelpunten zijn en zullen een draaiboek toesturen.  
De commissie is het erover eens dat het initiatief bij de CMAS commissie ligt, maar staan er verder 
niet onwelwillend tegenover. 

9 Rondvraag / mededelingen 
Karin Neehus heeft gevraagd om de app van de vinzwemjury alleen te gebruiken voor mededelingen 
en geen felicitaties, zodat er geen mededelingen gemist worden. 
 
Karin Neehus heeft gevraagd hoe de vergoeding voor buitenlandse wedstrijden zal worden 
uitgekeerd. De vergoeding wordt uitgekeerd aan de vereniging, die deze dan kunnen uitkeren aan 
de zwemmers, zij hebben tenslotte de bankgegevens. 
Er ontstond nog even een discussie over de verdeling. Maar in de vorige vergadering is al besloten 
dat de vergoeding zal zijn om de beschikbare € 500/te delen door het aantal zwemmers dat heeft 
meegedaan aan buitenlandse wedstrijden. Hierbij is het niet van belang hoeveel wedstrijden je in 
het buitenland gezwommen hebt.  
 

 
 

10 Datum volgende vergadering 
medio januari, er is nog geen concrete datum vastgelegd. 
Tijdens deze vergadering zal de competitie worden doorgenomen. 
 

 

 

 


