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1 Inleiding 
Deze bijeenkomst is belegd om een aantal zaken en afspraken binnen het 
vinzwemmen in een brede groep te bespreken en vast te leggen. Om iedereen die 
betrokken is bij het vinzwemmen een gelijk informatieniveau te geven is door PB 
een presentatie gemaakt en vooraf verzonden aan alle juryleden, commissieleden en 
ploegleiders. 

2 Broodmaaltijd 
Tussen 18u00 en 19u00 konden de aanwezigen een broodmaaltijd nuttigen. 

3 Doel van de bijeenkomst 
Kennis maken, gelijk informatieniveau, discussie en afspraken maken.

4 Voorstelrondje 
Aanwezig waren: 
Commissieleden 
Peter Blanker, Inge van Scherpenseel, Michel van Langeraad, Leo Bol, Karin Neehus, 
Mireille Harteveld. 
Juryleden 
Ada de Smit, Debbie Spoor, Laura Reemst, Monique de Vries, Edwin Neehus, Roland 
Kanters 
Ploegleiders/overig 
Dirk Arij de Jong, Margret Ashby, Brenda Wekking, Sven Harteveld, Bas Vijlbrief, 
Karin van Oosteveen, Femma Neehus

5 Plenaire deel 
Peter neemt de algemene presentatie door. Bij het reglement vindt aardig wat 
discussie plaats over de kleding voorschriften en de organisatorische last van 
recordaanvragen bij handgeklokte wedstrijden. We zijn het zeker eens dat de 
ploegleider een grote rol en verantwoordelijkheid heeft in het zorgen dat de 
zwemmers op tijd en met juist materiaal aan de start verschijnen. 
Zie verder de lijst met gemaakte afspraken.

6 Splitsing 
De juryleden, Bas Vijlbrief en Femma Neehus gaan met Leo mee naar een aparte 
ruimte. Zij bespreken met name de rollen tijdens de wedstrijden en het NK. De 
overige blijven bij Peter en Inge en bespreken de rol van de ploegleider en hoe de 
inschrijvingen en uitslagen verwerkt worden. Ook de kosten van het vinzwemmen 
zijn besproken. Zie verder de lijst met gemaakte afspraken.

7 Sluiting 
Na een plenaire afsluiting waarbij teruggekoppeld is wat in iedere subgroep is 
besproken, sluiten we rond 22u00 af.
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Afspraken en wensen (plenair): 
• Experimenteren met startklaar maken zwemmers binnen 90 seconden; 

• Wens om meer geprinte exemplaren van het wedstrijdprogramma (minimaal 2 per 
vereniging) te ontvangen;  

• Bij het opstellen van het programma stuurt Peter een paar dagen voor de wedstrijd 
het concept programma ter controle aan de ploegleiders. Zodra het definitieve 
programma is vast gesteld mailen we die en eventuele latere wijzigingen 
(afmeldingen) verwerken we dan alleen tijdens de wedstrijd.  Hiermee voorkomen 
we verschillen tussen de zelf (thuis) geprinte programma’s en de bij het 
ploegleidersoverleg uitgedeelde exemplaar. 

• We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wedstrijden te 
organiseren, daarom wederom de oproep om voldoende juryleden beschikbaar te 
stellen. 

Punten van het ploegleidersoverleg (wat niet is meegenomen in de besluiten, met dank 
aan Inge) 

• Uitleg puntentelling: als er meer dan 1100 punten worden gescoord, dan  worden 
de extra punten eraf gehaald. Dit gebeurt vooral als er een hele snelle zwemmer 
alle bestaande records flink verbeterd.  

• Verzoek om het reglement te actualiseren + een losse bijlage 

• Keuring flessen dient voor het inzwemmen door juryleden te gebeuren. Maximale 
termijn is  2 jaar na keuringsdatum. 

• Certificaten juryleden als bewijs en bedankje dat ze jurylid vinzwemmen zijn. 

• Bij internationale wedstrijden kan je een wedstrijd aanmaken in Splash zodat die 
tijden voor de zwemmer er ook in staan. Op verzoek en met aanleveren van de 
wedstrijdgegevens wil Peter dat wel (voor)doen. 

• Verzoek om andere verenigingen mee te nemen bij interessante internationale 
wedstrijden (sommige verenigingen zijn nieuw hierin). 

Verslag juryleden overleg (met dank aan Karin Neehus) 
2018NK 
Leo heeft zijn plannen toegelicht inzake de veranderingen bij de juryleden: 

• Voor het fungeren op het NK wordt minimaal 2x meedraaien bij een competitie 
wedstrijd in het voorgaande seizoen vereist. Indien er te kort mensen zijn kunnen 
we dit natuurlijk niet handhaven, maar zullen de meest ervaren klokkers op de 
middelste banen worden geplaatst. 

• De lijnrechter heeft in principe alleen de functie van het controleren van de 15 
meter, maar in de praktijk zal ook worden gevraagd of zij willen meekijken naar de 
techniek van de zwemmers.  

• Van alle juryleden wordt verwacht dat zij een basiscursus tijdwaarneming hebben 
gevolgd. Voor de functies lijnrechter, kamprechter en starter wordt gevraagd om 2x 
mee te draaien met een ervaren jurylid. Er zullen meer mensen worden gevraagd 
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om diverse functies te gaan vervullen, zodat er meer gerouleerd kan worden en de 
organisatie minder kwetsbaar is. 

• De kamprechter krijgt er als functie bij, dat zij de taak van de voorzitter 
kamprechter overnemen, zodra de voorzitter afwezig is. Dit kan gebeuren als er 
overleg moet worden gepleegd, tijdens de wedstrijd. Zo wordt voorkomen dat de 
zwemmers onnodig langer op het startblok zitten. 

Valse start in Utrecht 
We hebben het er nog even over gehad wat er precies gebeurd is op 8 april 2018. 
Leo was de start procedure gestart, terwijl niet alle tijdwaarnemers aan de overkant klaar 
waren. Edwin heeft dit aangegeven en Roland heeft hierdoor langer gewacht met het 
voortzetten van de start procedure. Omdat de fout bij de jury lag, is er een herstart 
geweest. Leo dacht dat de serie naar achteren verplaatsen niet mogelijk was, omdat Karin 
niet ervaren is met de ETW. Waardoor de herstart gelijk heeft plaatsgevonden. 

We hebben hier een paar leerpunten uit getrokken. 
• De startproceduren mag pas beginnen als alle juryleden klaar zijn. Gebeurt over het 

algemeen ook. 

• De starter breekt de startproceduren af, als deze langer dan de normale tijd gaat 
duren. Gebeurt over het algemeen ook. 

• Bij het in het water vallen van de zwemmers voor de start, gaat de start voor de 
overige zwemmers gewoon door. De zwemmers die in het water zijn gevallen, worden 
gediskwalificeerd. Er kan worden besloten dat deze zwemmers opnieuw mogen starten 
na afloop van het programma. Dit als de valse start veroorzaakt wordt door de jury, 
maar in principe moet elke zwemmer wachten op het fluitsignaal. Dus dit zijn hoge 
uitzonderingen. Het is aan de zwemmer dan zelf om te kiezen voor een herstart, of 
niet als er snel na de herstart weer gezwommen moet worden. 

De wedstrijd blijft gelukkig mensenwerk. Deze situatie komt ook maar eens in de zoveel 
jaar voor, maar het is goed om hierover afspraken te maken. 

Regels en duur van de startprocedure 
Tijdens de wedstrijden komt het voor dat de duur van de start procedure verschilt. 
Leo en Roland geven aan dat dit komt, doordat de starter wacht totdat alle zwemmers stil 
op het blok staan. Dit gaat ten kosten van de overige zwemmers. Ook de duur van het op 
het blok komen, duurt bij sommige zwemmers erg lang, soms staan ze zelfs nog niet bij de 
start. We hebben hierover de volgende afspraken gemaakt: 
• De speaker roept de zwemmers op, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de 

ploegleiders om de zwemmers tijdig naar de voorstart of het blok te sturen. 

• Volgens het CMAS reglement heeft de zwemmer maximaal 90 seconden de tijd, vanaf 
het moment dat zij vanaf de voorstart bij het startblok zijn gekomen. Bij de NK gaan 
we deze regel dit jaar ook hanteren. Bij buitenlandse wedstrijden wordt gebruik 
gemaakt van een klok. Karin gaat navragen of dit ook mogelijk is in Eindhoven. Bij het 
NK2018 zal de klok nog niet worden gebruikt, maar Leo zal als voorzitter kamprechter 
deze regel wel gaan hanteren. Bij de competitie wedstijden  hebben de zwemmers 
maximaal 90 seconden de tijd nadat de vorige serie door de starter uit het water zijn 
gestuurd. De 90 seconden is maximaal, als de zwemmers eerder klaar zijn, zal er 
eerder gestart worden. 

• Na het sein “op uw plaatsen” volgt er na het inzakken het start signaal. Er wordt niet 
meer gewacht totdat iedereen stil staat. Hoelang de zwemmers hiervoor de tijd 
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hebben, daar hebben we het niet over gehad. Als de zwemmer niet stilstaat tijdens de 
start, is hij gediskwalificeerd. 

• Het is de bedoeling dat de zwemmers tijdens de training de startprocedure leren 
kennen en oefenen, zodat alle zwemmers aan de startprocedure kunnen voldoen. 
Indien het fysiek  niet mogelijk is om binnen de tijd op het startblok te staan, zal 
vooraf bij de ploegleidersvergadering hiervoor dispensatie moeten worden 
aangevraagd. 

Rondvraag en overige ontwerpen 
• Edwin vraagt de tijdwaarnemers tijdens de pauze weer van plek kunnen wisselen. Nu 

gebeurt het te vaak dat een tijdwaarnemer maar een paar starts heeft en vinden de 
meeste het moeilijk om de concentratie vast te houden. Voor enkeele juryleden is dit 
niet motiverend. Leo geeft aan dat we dit weer zullen invoeren. 

• Debbie vraagt of het mogelijk is dat de commissie statafels aanschaft voor de 
wedstrijden. Karin heeft aan dat het een belasting is om de statafels mee te nemen 
naar de wedstrijden en dat het de juryleden hier zelf voor moeten zorgen. Tijdens de 
NK worden de statafels om deze reden gehuurd. Aanschaf is het probleem niet. 

• Tijdens de wedstrijden zijn de 15 meterlijnen op verschillende manieren aangegeven. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ploegleiders en zwemmers om voor de wedstrijd 
te kijken hoe de 15 meters worden aangegeven. Bij het NK wordt dit nog extra bij de 
ploegleidersvergadering gemeld.   

• Indien er problemen of vragen zijn tijdens de competitie wedstrijden, moeten deze 
worden voorgelegd aan de voorzitter kamprechter. Het is niet de bedoeling de 
ploegleiders en juryleden dit onderling gaan regelen. Tijdens het NK is de voorzitter 
kamprechter voor punten inzake de wedstrijd de aangewezen persoon en de directeur 
NK voor de organisatorische vragen. 
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BESLUITENLIJST 

Beslui
t

Omschrijving Referentie

1 We houden ons strikt aan de CMAS kledingvoorschriften.  
Toelichting: de plaatjes lijken ritsjes, pijpjes en dergelijke uit te sluiten. 
We staan vanaf NK2018 alleen nog “ballenknijpers” toe voor de heren en 
ook geen ritsjes, geen pijpjes en niet hooggesloten. Hiermee verschaffen 
we duidelijkheid en eenduidigheid. 

Bespreking 
20180424 

2 De ploegleiders zijn primair verantwoordelijk dat de zwemmers op tijd 
en met correcte kleding en materiaal bij de start verschijnen. 
Toelichting: we proberen de regels zo duidelijk mogelijk te maken en toe te 
passen. De verantwoordelijkheid ligt bij ploegleider en zwemmer, 
diskwalificatie van de zwemmer volgt  indien een jurylid een overtreding 
constateert.  
Dit jaar (vanaf NK) geven we zwemmers ook maximaal 90 seconden de tijd 
om zich startklaar te maken.  

Bespreking 
20180424 

3 Recordaanvragen dienen correct en reëel te zijn. 
Toelichting: Met name de recordaanvragen bij wedstrijden zonder 
Elektronische Tijd Waarneming (ETW) is de organisatorische belasting groot. 
Daarom willen we dat een recordaanvraag aan de volgende eisen voldoet: 

• Er moet een inschrijftijd bekend zijn (in eenzelfde lengte bad); 
• Er moet een reële kans zijn dat het record verbeterd wordt 

(richtlijn bijvoorbeeld  inschrijftijden maximaal 105% van de 
recordtijd, dit zal nog verder worden uitgewerkt door Femma 
Neehus). 

• De zwemmer moet NOB lid zijn met een geldige medische keuring. 
Bij een estafette team, die nog geen inschrijftijd heeft, mogen ook de 
individuele tijden voor de inschrijftijd worden opgeteld. Bij wijzigingen in 
de estafette met een recordaanvraag vervalt deze aanvraag.  
Indien de ETW bij een wedstrijd opeens niet gebruikt kan worden, kan er 
geen recordaanvraag worden gedaan.  

Bespreking 
20180424 

Actie 
Femma

4 Toekennen recordaanvragen alleen bij snelste tijd. 
Toelichting: Soms wordt er een snellere tijd gezwommen door een 
zwemmer die geen record aanvraag heeft ingediend. Indien er dan geen 
ETW gebruikt is, wordt er geen nieuw record toegekend. Het oude record 
blijft dan staan.

Bespreking 
20180424 

5 De CMAS leeftijdsklassen V0, V1 etc nemen we vooralsnog niet over. 
Toelichting: Er zijn momenteel te weinig zwemmers in de leeftijdsklassen 
35-45, 45-55 etc om aparte klassen te rechtvaardigen. Houdt namelijk ook 
in dat we alle records moeten wijzigen, meer medailles op het NK etc. De 
commissie bekijkt regelmatig of er voldoende zwemmers zijn om een 
nieuwe leeftijdsklasse te rechtvaardigen. 

Bespreking 
20180424 
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6 De CMAS openstelling van de AD en 1500 MV voor jeugd nemen we niet over. 
Toelichting: Wij vinden de leeftijden zoals nu gehanteerd worden voor het 
afstandduiken en de lange afstanden voldoende recht doen aan de ontwikkeling 
en belasting van het jonge sportlichaam in het algemeen.  
NB: individuele sporters mogen ontheffing aanvragen bij de commissie 
vinzwemmen en zwemmen –indien akkoord- dan die afstand BM mee. 

Bespreking 
20180424 

7 De financiële bijdrage van het vinzwemmen aan de NOB moet omhoog.  
Toelichting: Het vinzwemmen heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer 
€9.000,- euro. De bij de NOB ingeschreven vinzwemmers brengen ongeveer 
€5.000 ,- op (200 zwemmers maal gemiddeld 25 euro jaarcontributie). Tegelijk 
zijn de inschrijfgelden al vanaf 2013 €5,- per zwemmer.  
De volgende aanpassingen worden gedaan: 

• per september 2018 verhoging van het inschrijfgeld van €5,- naar 
€6,- per zwemmer; 

• bijdrage ETW van €1,- naar €1,50 per zwemmer; 
• inschrijfgelden NK  zullen ook omhoog gaan. Dit NK (2018) nog niet, 

maar voorstel 2019 is €50,- voor 2 dagen en €35,- voor 1 dag. 
• De commissie bekijkt in samenwerking met de NOB hoe we dit 

meerjarig gaan opzetten.  

Bespreking 
20180424 

Actie VinCie

8 Uitreiking van certificaten (ook voor de competitiekampioenen) bij aanvang 
van de wedstrijden. 
Toelichting: Het vieren van prestaties is nu af en toe een ondergeschoven 
kindje. Soms reiken we de certificaten uit in de pauze, soms niet. We gaan 
standaard de uitreiking doen voorafgaand aan de start van de wedstrijd. 

Bespreking 
20180424 
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