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Datum bespreking

: 24 mei 2018

Datum verslag

: 2 juni 2018

Locatie

: Ikea Restaurant, Utrecht

Deelnemers

: mevrouw Inge van Scherpenseel (IS)
de heer Leo Bol (LB)
mevrouw Karin Neehus (KN)
de heer Peter Blanker (PB)
de heer Michel van Langeraad (ML)
mevrouw Femma Neehus (FN)
Afgemeld
mevrouw Mireille Harteveld (MH)

Opsteller

: Peter Blanker

Kopie verslag

: alle deelnemers
mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz)
mevrouw Mireille Harteveld (MH)
de heer Erik van Vessem (NOB)
website www.vinzwemmen.nl
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Inleiding en vaststellen agenda
Besproken zijn:
 NK 2018
 Nieuwe juryleden
 Competitieschema najaar 2018
 Terugblik bijeenkomst 24 april 2018
 Overige
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Vaststellen notulist
PB stelt het verslag op. Het verslag van de bijeenkomst vinzwemmen op 24 april 2018 is
reeds gepubliceerd op www.vinzwemmen.nl.
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NK 2018
De voorbereidingen lopen. Karin checkt de jury-indeling met de indeling van Peter, met
name de indeling naar ervarenheid. Betekent dat we nog niet zeker weten of we over 8, 9 of
10 banen kunnen zwemmen. Voor de lange nummers (800 MV, 1500 MV) heeft een aantal
juryleden toegezegd wel mee te willen klokken. Voor zondag zijn er 2 kamprechters en 2
lijnrechters. Leo geeft aan dat dit geen probleem is.
Bij de indeling van de voorbereiding van het zwembad zullen er meer mensen worden
gevraagd voor het controleren van de snorkels.
Jan van der Ven wil graag iemand erbij hebben voor als er calamiteiten met het ETW zijn in
het zwembad. Peter geeft aan dat Karin hiervoor Maikel kan vragen
Tijdens het overleg van 24 april is er tijdens het juryoverleg besloten dat er meer zal worden
gelet op de 90 seconden regel. De Tongelreep heeft hier nog geen faciliteit voor. Karin zal
navragen bij Lutz Riemann hoe dit in Leipzig geregeld was. Na op uw plaatsen zal er gewacht
worden, totdat alle zwemmers zijn ingezakt en stilstaan, echter wordt er niet meer gewacht
als het langer duurt voordat de zwemmers stilstaan als ze met andere dingen bezig zijn. Dit
zal in de ploegleiders vergadering worden aangegeven.
Jan van de Ven (ETW) is aanwezig, evenals Joris Robijn (video).
We kunnen ook het springbad gebruiken vanaf 12 uur.
Peter neemt contact op met de DopingAutoriteit. Iedere vereniging wordt gevraagd om een
vrijwilliger standby te hebben voor de zaterdag en de zondag, als ondersteuning bij de
eventuele doping controles. Karin zal kijken of er een beschrijving is van de dopingcontrole,
zodat de vrijwilligers dit vooraf kunnen doornemen.
De verenigingen geven de keuringsdata door aan Peter via Splash.
De controle op de keuringsdata gebeurt steekproefsgewijs. Wel dient iedere zwemmer dus
het logboek cq keuringsbewijs bij zich te hebben! Controle NOB lidmaatschap via
bondsbureau (Peter).
Nieuwe shirts zijn geregeld. De vaste juryleden mogen het shirt zelf meenemen. Karin zal een
aftekenlijst maken, waarbij wordt bijgehouden wie er een t-shirt heeft gekregen. Tevens zal
worden aangegeven wie het shirt weer moet inleveren en hiervan een afteken lijst maken.
Karin heeft aan Margret gevraagd of zij de certificaten van de estafettes wil maken en
printen tijdens het NK. Karin zal haar printer meenemen.
Karin verzorgt het printen van de programma’s. Ook de kamp- en lijnrechters zullen een
eigen programma gebruiken om aantekeningen op te maken. Voor de tijdwaarnemers zal er
een lijst per baan worden gemaakt. Zoals ieder jaar zullen er rondebriefjes ter beschikking
worden gesteld.
Femma maakt apart diskwalificatie briefjes. Die moeten zsm na constatering ingevuld
worden en naar vz kamprechter gebracht worden.
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Op woensdag 6 juni maken we het programma definitief. Daarna kunnen alleen nog
afmeldingen verwerkt worden (tijdens ploegleidersoverleg voor de wedstrijd).
Karin heeft met het zwembad geregeld dat er een pastamaaltijd aangeboden wordt op
zaterdagavond. Drankjes ter plaatse afrekenen, kosten maaltijd loopt mee met inschrijving.
Karin gaat nog navragen of er koffie, thee en frisdranken op de tribune kunnen worden
aangeboden door Baannul (zwembad Eindhoven).

KN

Inge heeft nog een verzoek van een ouder van een zwemmer, of het toegestaan is om de
schouder van een zwemmer in te tapen. Leo geeft aan dat bij het wedstrijdzwemmen dit
alleen is toegestaan als deze door de bondsarts is aangebracht. Besloten wordt dat het mag,
wanneer voor woensdag 6 juni hiervoor goedkeuring is aangevraagd en dit onderbouwd is
door een verklaring van de fysiotherapeut.
We willen de mogelijkheid bieden om alleen aan de estafettes mee te doen. Dan vragen we
wel €5,- inschrijfgeld. Hierbij moet wel voldaan worden aan de voorwaarde om aan het NK
mee te mogen doen. Oproep van Peter om vooral ook naar leeftijdsestafettes te kijken. Dus
liever een NOB DM estafette dan dat de vier dames bij hun eigen club meezwemmen. Inge
en Karin geven dat de verenigingen eerst de eigen estafette teams mogen samenstellen en
dat er aan de overige zwemmers aangeboden wordt om een gecombineerde team samen te
stellen.
Femma wil graag een eigen website voor het NK. Even nagaan bij Milo.
Ook graag een fotomoment voor de juryleden tijdens het NK.
Eigen vak voor ploegleiders creëren. Geeft duidelijkheid en voorkomt (per ongeluk) in de
weg lopen. Karin zal Ronald Ashby vragen om hier toezicht op te houden
Karin vraag aan Leo of hij de taakomschrijvingen van de juryleden wil nakijken.
4

5

Nieuwe juryleden
De recente cursussen hebben potentieel aardig wat nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Er zijn er
echter nu nog maar 2 die alles afgerond hebben. Ook willen we overgaan naar een
competentie en ervaringsprofiel. Leo gaat hier invulling aan geven.
Vanuit PONTOS en vanuit VZ Utrecht is een nieuwe groep aangemeld. Karin, Inge en Leo
stemmen de bestaande presentatie af en organiseren de volgende cursus(sen).
Competitie najaar
Voorkeursdata en plaatsen:
 7 oktober, Oss, 25 meter bad (met ETW?), door PONTOS
 4 november, Utrecht, 50 meter bad met ETW, door VZ Utrecht
 9 december, Tilburg, 25 meter bad met ETW en miniNK, door RBT

KN

FN
LB
KN
KN/LB

LB
KN/IS/LB

IS
KN
MH

Overwegingen zijn dat we niet rond de feestdagen in december willen zitten en dat er
ongeveer een maand tussen de wedstrijden moet zitten. Eventuele alternatieven worden
genoemd, waarbij Amsterdam als minder fijn bad wordt genoemd. Er was veel overlast
doordat anderen via het wedstrijd naar hun bestemming moesten gaan.
Andere data:
 1 september 2018, Open water, roeibaan Rotterdam, zie www.sport4upport.nl
 22 en 23 juni 2019 (!), NK vinzwemmen, Eindhoven.
 13 en 14 of 20 en 21 Juni 2020 (!), NK vinzwemmen, Eindhoven.
 Elk jaar is er begin in de eerste 3 weken van januari badruimte in Eindhoven voor
eventueel een extra (CMAS) vinzwemtoernooi.
NK2019 is 22 en 23 juni
Voor 2020 zijn er 2 opties vastgelegd voor 13 en 14 juni en 20 en 21 juni. De KNZB heeft
voorrang, maar de andere datum is voor het vinzwemmen.
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Wanneer er eventueel een CMAS wedstrijd georganiseerd gaat worden, is het zwembad in
e
Eindhoven de 3 week van januari vrij.
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Terugblik bijeenkomst 24 april 2018
Met name het aanvragen van de vele records leidt tot discussie. Het programma wordt nu
vaak aangepast om alle recordaanvragen te faciliteren, wat leidt tot minder volle series en
hectiek bij de juryleden. Verder is er bij een deel van de commissie het gevoel dat veel
recordaanvragen onterecht zijn (leveren uiteindelijk geen nieuw record op). Gesproken
wordt over het opleggen van boetes bij het niet halen van een record of betaling voor een
aanvraag (eventueel met restitutie bij het verbeteren van het bestaande record).
Peter geeft aan dat het programma vooraf wordt rondgestuurd en dat dan getoetst kan
worden of het programma acceptabel is. De vz kamprechter zal hier meer op toezien.
Het van tevoren rondsturen van het concept programma heeft dus 2 doelen: controle vanuit
de ploegleiders of de inschrijvingen correct zijn en controle door (met name) de vz
kamprechter of de indeling behapbaar is voor de jury.
De wijze waarop gecommuniceerd is over verhoging van de inschrijfgelden van het NK heeft
bij een deel van de commissie tot onvrede geleid. Nu leek het een voldongen feit te zijn.
Afgesproken is dat dit soort besluiten expliciet door de commissie genomen zal worden,
waarbij gekeken wordt naar het geheel van inkomsten en uitgaven van het vinzwemmen.
Inge zet dit op de agenda voor het volgend overleg.
Inge geeft aan dat begeleiding naar WK/EK ook prijzig is. In het verleden heeft de NOB hier
aan meebetaald (buiten de begroting vinzwemmen om). Peter initieert een gesprek met
bondsbureau om kennis te maken met een aantal nieuwe medewerkers en de afspraken
rondom het vinzwemmen te herijken.
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Rondvraag / overig
Het vergaderen bij IKEA bevalt eigenlijk wel.
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Datum volgende vergadering
Nog geen concrete datum vastgelegd.
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