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Punt Onderwerp Actie 

1 Inleiding en vaststellen agenda 
Omdat het vrij lastig was om een datum vast te stellen waarop alle leden konden  en er wel wat 
knopen doorgehakt moesten worden, is besloten om in petit comité te vergaderen. 
Besproken zijn: 

 Mededelingen 

 Wedstrijd 2018w1 in Amsterdam 

 Competitieschema 2018 

 Hoe willen we de limieten voor deelname EK/WK vast stellen? 

 Overige 

 
 

2 Vaststellen notulist en verslag 6 november 2017 
PB stelt het verslag op. Het verslag van 6 november 2017 is dezelfde dag verspreid. 
Afgesproken is om opmerkingen op dat verslag binnen 1 week per mail worden gegeven, 
waarna Peter de definitieve versie laat publiceren.  
 

 
PB 
 

3 Mededelingen 
Michel geeft aan per 1 januari 2019 te stoppen als commissielid vanwege te weinig tijd. 
Binnen PONTOS zijn er verschillende ideeën over hoe verder met het vinzwemmen, waardoor 
mogelijk ook Inge na NK2018 stopt met het vinzwemmen en de commissie. 
 

 
 
 

4 Wedstrijd 2018w1  
Op 4 februari 2018 vindt de eerste competitiewedstrijd plaats in Amsterdam. Alle inschrijvingen 
waren dit keer op de gewenste tijd binnen! 
 
Als nieuwe afstand staat de 400 BiFins gepland. De CMAS heeft deze afstand als officiële 
afstand toegevoegd. Dat levert de vraag op of we hiervoor Nederlandse Record aanvragen 
willen honoreren. Gezien de inschrijvingen doen we dat dit keer wel als uitzondering (zie 
besluiten verderop). 
 
De jury is compleet (5 tijdwaarnemers met Theo als reserve / EHBO). Qua secretariaat lopen we 
tegen het probleem aan dat Inge noch Karin dit eigenlijk wil doen en 1 man (Dennis alleen) is te 
weinig. We zoeken daar dan ook dringend versterking!  
 
Er is ruimte voor een 200 PL BM tijdens de 400 PL. Anouk van Esch en Anouk Kuin wensen hier 
gebruik van te maken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEN 
 
 
 

5 Competitie 2018 
Karin heeft een mooi overzicht en voorgestelde indeling gemaakt. De CMAS heeft een aantal 
nieuwe programma’s toegevoegd: 400 BF, mixed estafettes en 4x50 AD.  Er zijn een paar 
wijzigingen qua volgorde en de vele AD nummers achter elkaar. Dick past het schema aan.  
 
Data: 
4 februari 2018, 50 meter bad, Amsterdam, 1

e
 competitiewedstrijd 

11 maart 2018,  25 meter bad, Hoofddorp met ETW, 2
e
 competitiewedstrijd 

08 april 2018,     50 meter bad, Utrecht, 3
e
 competitiewedstrijd 

9&10 juni 2018, 50 meter bad, Eindhoven, NK 
 

 
 
 
DK 

6 Limieten 
De wijze waarop we limieten willen vast stellen is besproken en besloten. Restpunt is nog de 
tijdsperiode waarin de limieten gezwommen kunnen worden. De tijden gezwommen op het NK 
tellen nu niet mee, deels omdat ons NK na de aanmeldtermijn voor EK/WK plaats vindt. Dick en 
Inge geven ieder hun argumentatie waarom dit zo moet cq gewijzigd zou moeten worden. 
Besluit in volgende vergadering. 
 

 
 
 
DK/IS 

7 Rondvraag / overig 
Het vergaderen was erg rommelig (2x verplaatsen) en kende tijdsdruk. Toch hebben we veel 
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zaken besproken en besloten. Persoonlijk zou ik een volgend overleg langer en rustiger willen 
insteken met aandacht voor wat we als commissie willen bereiken en hoe we dat doen. 
 

8 Datum volgende vergadering 
Nog geen concrete datum vastgelegd. 
 

 

 

BESLUITENLIJST 
Lijst van de besluiten die de commissie Vinzwemmen heeft genomen, vanaf 1 januari 2018  
 

Besluit Omschrijving Referentie 

1 Bij een recordaanvragen moet de zwemmer een reeds gezwommen tijd vermelden.  
Toelichting: dit voorkomt dat bij de introductie van nieuwe afstanden er onevenredig 
veel extra tijdwaarnemers of series gemaakt moeten worden. 

Bespreking 
20180122 
 

1a Bij 2018w1 wel record aanvragen voor 400 BF 
Toelichting: vooraf hebben we besluit 1 niet gecommuniceerd en op basis van de 
inschrijvingen lijkt het wel inpasbaar. 

Bespreking 
20180122 
 

2 De nieuwe officiële CMAS afstanden worden ingepast in het competitieprogramma 
Toelichting: het betreft hier de 400 BiFins, de mixed estafettes (2 heren en 2 dames) 
en de 4x50 AD. 

Bespreking 
20180122 
 

3 Om namens Nederland deel te mogen nemen aan EK/WK dient een zwemmer 
aantoonbaar een vooraf bepaalde tijdslimiet te kunnen zwemmen. 
Toelichting: de limieten zijn gebaseerd op het EK/WK van het voorgaande jaar en 
ongeveer een 16

e
 plaats. Zie verdere details in het stuk van Dick.  

Bespreking 
20180122 
 

 


