Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen

Datum bespreking

: 2 februari 2021 20:00 uur

Datum verslag

: 3 februari 2021

Locatie

: Teams verbinding

Deelnemers

: Inge van Scherpenseel (voorzitter), Peter Blanker (notulen), Mireille
Harteveld, Femma Neehus, Leo Bol, Karin Neehus, Milo Grosz, Bas Vijlbrief.

Afgemeld

: niemand

Opsteller

: Peter Blanker

Kopie verslag

: alle deelnemers
de heer Erik van Vessem (NOB)
bondsbureau (NOB)
website www.vinzwemmen.nl

Ingekomen stukken

: reglement vinzwemmen

Besprekingsverslag NOB.

Pagina 1

Punt
1

2

3

Onderwerp
Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert.
De notulen zijn akkoord en geplaatst op vinzwemmen.nl
Inge neemt contact op met het bondsbureau over de medische keuringen. Vanuit de CMAS
worden nu andere richtlijnen gehanteerd dan de NOB.
Annuleren NK 2021
Helaas zien we ons genoodzaakt om ook in 2021 het Open NK af te gelasten. De
(internationale) situatie met Corona is nog te onzeker, de zwemmers hebben niet of
nauwelijks kunnen trainen en Eindhoven is best een prijzig bad.
Karin neemt contact op met het bad in Eindhoven en bespreekt een datum voor 2022.

Actie
PB
Inge

Karin

Wedstrijdprogramma 2021
Ook de jaarplanning met 6 competitiewedstrijden gaat niet lukken in 2021. Tot 1 maart zijn
er sowieso geen versoepelingen en zijn de zwembaden dicht.
We vinden het daarom beter om ons te richten op een paar leuke en veilige wedstrijden. We
zullen navragen (via de nieuwsbrief vinzwemmen) bij zwemmers en trainers welke afstanden
dan meest gewild zijn. Eventueel de wedstrijd langer inplannen voor meer afstanden.

Peter

We richten ons op een eerste wedstrijd in Utrecht omdat we daar nu ervaring hebben met
ons Corona protocol en het centraal bereikbaar is. Uiteraard afhankelijk van de Corona
maatregelen. Als 25 meter bad is het nieuwe bad in Capelle zeer geschikt. Is een soort
Hoofddorp, inclusief ETW.
4
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Reglement Vinzwemmen
Het vernieuwde reglement is door Milo en Mireille definitief gemaakt. Milo stuurt hem rond.
Deze editie krijgt de versie januari 2021. We plaatsen hem uiterlijk 10 februari op de website
vinzwemmen.nl, tegelijk met de volgende nieuwsbrief vinzwemmen (zie punt 6).

Milo
Peter

CMAS trainers
De trainers die deelgenomen hebben aan het CMAS webinar hebben een drietal
bijeenkomsten gehad, waarbij via Teams gekeken is naar de lesstof. We hebben tips en
opmerkingen uitgewisseld. Als vervolg willen we een aantal zaken vastleggen en faciliteren.
Korte impressie:
 Vooral behoefte dat startende vinzwemmers en startende trainers / verenigingen weten
waar ze op moeten letten qua techniek
 Stabiele kennisbasis voor trainers, denk aan opbouw van een training (periodisering)
zowel binnen een les als over een tijdsvak
 Maak een soort blokkensysteem met diverse onderwerpen. Thema’s zoals techniek,
jeugd, topsporter, …
 Maak filmpjes en bespreek ze.
Bas en Peter geven dit verdere invulling.
Ook kwam de wens voor een vorm van centrale training naar boven. We zouden hierbij
meerdere trainers kunnen uitnodigen op 1 locatie. Ook hier de vraag hoe en voor wie we dat
gaan organiseren. En wie draagt de kosten? Via NOC*NSF is er wellicht financiering mogelijk
uit het Nationaal Sportakkoord. Peter is door NOB gevraagd hier input op te leveren.

6

Nieuwsbrief Vinzwemmen
Het wordt weer tijd voor een volgende editie. We leveren kopij aan aan Mireille, met als doel
dat we uiterlijk 10 februari weer een nieuwsbrief hebben.
De volgende bijdragen worden voorzien:
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Annulering NK + hopelijk datum 2022
Artikelen over Zappsport (NOB site) en wedstrijd Utrecht oktober 2020 (OWS) herhalen
Nieuw reglement
Vraag input wedstrijdprogramma
Landtraining

En alle andere input is natuurlijk ook welkom! Stuur het naar Mireille en zij stelt in het
weekend van 6 en 7 februari 2021 de nieuwsbrief samen.
WVTTK
 Leo Bol is geen NOB-lid maar zou wel graag de Onderwatersport ontvangen. Geldt
mogelijk voor meer juryleden. Vraag naar mogelijkheden bij NOB neerleggen.
 Kunnen we on-line iets organiseren voor de juryleden? Bijscholing? Ervaring met de
trainers was goed. De lesstof (PPT) is er!

Karin
Mireille
Milo
Peter
Bas

Inge
Inge &
Leo

Volgend overleg: dinsdag 2 maart 2021, on-line (met dank aan Milo)
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