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Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen 
 
  
 
Datum bespreking  : 13 juli 2021 20:00 uur 
 
Datum verslag   : 16 juli 2021 
 
Locatie    : Teams verbinding 
 

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

   Afgemeld :  Milo Grosz 
    

 
Opsteller   :  Peter Blanker 
 
Kopie verslag   : alle deelnemers 
      de heer Erik van Vessem (NOB)  

  bondsbureau (NOB)  
  website www.vinzwemmen.nl 

 
Ingekomen stukken : bericht CMAS over stickers monovinnen 
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Punt Onderwerp Actie 

1/2 Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag 
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert. 
De notulen zijn niet expliciet besproken, maar per mail zijn wat opmerkingen gemaakt. Deze 
zijn verwerkt. Wordt geplaatst op vinzwemmen.nl 
 

 
Peter 
 
 

3 Wedstrijdprogramma 2021 
De data zijn vast gelegd: 10 oktober  en 21 november 2021, op onze reguliere tijden (13u00 
tot 18u00). We richten ons op twee leuke en veilige wedstrijden in Utrecht omdat we daar nu 
ervaring hebben met ons Corona protocol en het centraal bereikbaar is. Uiteraard afhankelijk 
van de Corona maatregelen.  
 
Omdat we verwachten dat de getraindheid van de zwemmers tegen kan vallen en we 
iedereen de gelegenheid willen geven om te komen zwemmen, zetten we geen afstanden 
langer dan 200 meter op het programma. Indien de tijd het toestaat, lijkt het ons wel leuk om 
af te sluiten met een lange estafette. Alle zwemmers indelen in drie teams en dan zoveel keer 
50 meter. Er is er nauwelijks reactie op de (herhaalde) oproep in de nieuwsbrief om 
suggesties door te geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Demonstraties vinzwemmen 
De komende maanden worden weer diverse demo’s gevraagd. En dus moet de demoset 
overgedragen worden. Inge spreekt met Gerard af hoe de set in Wijchen komt. 
 
Geplande demo’s: 

 24 juli Enschede (door OWT PONTOS) 

 22 augustus Maassluis (door OSV Delphis) 

 11 of 12 september Tiel (door OWT PONTOS) 

 19 september Nieuwegein (via VZ Utrecht) 
 

 
Inge 

5 Juryleden 
We willen graag de banden en kennis van de juryleden weer ophalen. Op 7 september en 16 
september 2021 organiseren we twee online avonden. Dan nemen we in ieder geval het 
vernieuwde reglement door. Het idee is dat we twee keer hetzelfde programma doen. De 
juryleden kunnen kiezen om aan éen (of beide!) sessies mee te doen. Leo bereidt een 
presentatie voor, Peter verstuurt de TEAMS-uitnodigingen. Vooraf ook inventariseren welke 
vragen er nu al leven (in de uitnodiging). 
 

 
Peter/ 
Leo 
 
 

6 Nieuwsbrief Vinzwemmen 
De nieuwsbrief is door Karin verspreid naar de contactpersonen, maar staat nog niet op 
vinzwemmen.nl. Het stuk over doping is helaas niet opgenomen. We besluiten om begin 
september een volgende editie te maken.  
 
De volgende bijdragen worden dan voorzien: 

 Samen naar Rostock 2021 (6&7 november 2021) –update 

 Wedstrijden najaar 2021 - update 

 Stukje over doping 
 

En alle andere input is natuurlijk ook welkom! Stuur het voor eind augustus naar Mireille en 
zij stelt dan weer de nieuwsbrief samen. 
 

 
 
Mireille 
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7 Certificering monovinnen 
Vanuit de CMAS is bericht gekomen dat monovinnen voorzien moeten zijn van een sticker, waarmee 
aangegeven wordt dat ze gecertificeerd zijn. Als je nu een nieuwe monovin koopt let daar dan op. 
Voor de huidige monovinnen kunnen we stickers aanvragen. Inge neemt contact op met NOB hoe we 
100 stickers kunnen regelen.  
 
Vanaf 2022 kunnen er geen stickers meer uitgegeven worden om op (oude) monovinnen te plakken, 
dan moet er een gecertificeerde vin (die al een sticker heeft) gekocht worden waarmee aan de CMAS 
wedstrijden deel kan worden genomen. 
 
Zie berichtgeving vanuit de CMAS (www.cmas.org/finswimming) en de bijlagen bij dit verslag. 
 

 
 
Inge 

8 WVTTK 

 Geen andere zaken 
 

 
 

 

Volgend overleg: dinsdag 28 september 2021 on-line (met dank aan Milo) 

 

Niet besproken  / nog lopende acties uit vorig(e) overleg(gen) 
[verslag maart 2021] De medische commissie van de NOB heeft nog niet gereageerd op de vraag hoe om te 
gaan met de medische keuring voor vinzwemmers.  Vanuit de CMAS worden nu andere richtlijnen gehanteerd 
dan de NOB. 
[verslag maart 2021] Inge schrijft protocol uitzending buitenlandse wedstrijd

http://www.cmas.org/finswimming
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