Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen

Datum bespreking

: 28 september 2021 20:00 uur

Datum verslag

: 30 september 21 2021

Locatie

: Teams verbinding

Deelnemers

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

Afgemeld

: niemand

Opsteller

: Peter Blanker

Kopie verslag

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

Ingekomen stukken

: mails NOB over keuring & budget
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Onderwerp
Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert.
De notulen zijn akkoord en (worden) geplaatst op vinzwemmen.nl
Vanavond sluit Peter Raadschelders (VZ Utrecht) aan ivm de wedstrijd in oktober. WAVES
(nieuwe vereniging) is uitgenodigd maar kon niet.

Actie
PB

2021W1 Utrecht
We hebben een kleine 40 inschrijvingen, waaronder Free met twee Belgische zwemmers.
Burak komt niet. De Coronaregels zijn grotendeels vervallen. Wel wil het zwembad de
bezoekers niet in de zwemzaal laten en geldt er voor de horeca dat de Coronapas gescand
moet worden. Jury is voldoende op orde.
We besluiten tot de volgende maatregelen:
 Tijdens de wedstrijd werken we met een voorstart.
 Alle normale regels gelden weer voor een vinzwemwedstrijd, zie ook het
(vernieuwde) reglement. Dus maximaal 3x meezwemmen als recreant (Buiten
Mededinging), NOB lid en geldige keuring als je formeel mee wilt doen.

Allen

Coronamaatregelen
Er zijn nauwelijks nog restricties. Wel is vanuit het zwembad aangegeven dat het publiek
boven moet blijven. En in de horeca geldt dat je een Coronapas moet laten zien.
Per ploeg maximaal 3 ploegleiders/trainers/coaches in de zwemzaal.
De horeca is alleen open voor ploegleiders en jury. Vooraf checkt Leo de Coronapassen en ID!
Kun of wil je die niet laten zien, dan mag je dus de kantine niet in.
Voor koffie en thee voor de jury wordt gezorgd tijdens de overleggen en de lange pauze.
Etenswaren (en drinken) dus zelf meenemen!
4

5

2021W2 Utrecht en Wedstrijdprogramma 2022
Op 21 november 2021 bieden we hetzelfde programma aan als 2021w1 met toegevoegd een
800 MV voor de liefhebbers.

Peter

Voor 2022 gaan we uit van een normaal competitiejaar, dus 4 wedstrijden voor het NK (18 en
19 juni 2022) en 2 daarna. Eenieder wordt gevraagd vast zwembaden te benaderen voor data
en locaties.
Keuringen
Mbt de keuring heeft de NOB wat regels gewijzigd, je moet nu een zelfcheck doen en geldt
alleen voor zwemmen/duiken met perslucht. De commissie vinzwemmen is nog in overleg met
de NOB hoe dit ingevuld moet worden voor het vinzwemmen. Uiteraard is het altijd goed om
de jaarlijkse keuring gewoon door te zetten!

Allen

Dit leidt tot wat discussie. Vanuit de commissie willen we van de CMAS weten of en waar staat
dat een vinzwemmer elk jaar gekeurd moet worden. Peter leest de CMAS informatie als “Er
kan een medische controle plaatsvinden tijdens de competitie. Een arts is dan
verantwoordelijk om vast te stellen dat atleten aan de medische voorwaarden voldoen.
Eventueel kan er tijdens de wedstrijd een keuring gedaan worden. Niet dat ze daarmee
jaarlijks gekeurd moeten zijn”.

Inge

Daarnaast zullen we met de NOB moeten afspreken hoe we hier invulling aan willen geven.
Er zijn verschillende opties, die Inge verder met de NOB bespreekt:
1) commissie vinzwemmen stelt jaarlijkse keuring verplicht en gaat daarmee in tegen de NOB
2) we adviseren alle nieuwe vinzwemmers een medische keuring (ook als ze geen perslucht
gebruiken) en die regelmatig te herhalen. Bv na invullen zelfcheck zoals die voor duikers geldt
3) we conformeren ons aan de NOB. Zwemmers die aan buitenlandse wedstrijden meedoen
adviseren we om de daar geldende regels goed na te gaan. Bij NK stellen we dat voldoen aan
CMAS regels eigen verantwoordelijkheid is.

Inge
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Jurybijeenkomst online
Op 7 september en 16 september 2021 hebben we twee online avonden georganiseerd. Met
dank aan Leo is twee keer het reglement doorgenomen en zijn de rollen van de juryleden
e
besproken. De 2 sessie is opgenomen en wordt verder ontsloten. Met Frank Schijf kijken we
of en hoe we dat kunnen doen via www.vinzwemmen.nl. Mireille vraagt aandacht voor de
AVG-vereisten.

Peter/
Leo

Leo wijst ons op het bestaan van de week van de official, tussen 1 en 10 oktober. Wellicht iets
om te herinneren / gebruiken in komende jaren.
7

Demoset
Er is zorg over de staat van de demoset en hoe we hier zorgvuldiger mee om kunnen gaan. Er
is besloten dat iedereen die de demoset gebruikt hier verantwoordelijk voor is en dat er
regelmatig in de app groep zou worden gewezen op controle van de staat van de demoset.
Tevens is er afgesproken, dat kosten van reparatie kunnen worden gedeclareerd bij de
commissie.
We gaan de demoset uitbreiden met 3 monovinnen, 4 kleine snorkels en wat los
reservemateriaal. Bas bestelt dit. Past waarschijnlijk binnen het door Peter aangevraagde en
toegekende budget van €350,-

8

9

Om de huidige monovinnen weer op te knappen en handigheid te krijgen in het repareren van
monovinnen heeft René van Vuuren aangeboden een workshop Vinnen lijmen te verzorgen.
Dan kunnen we ook elkaar weer wat beter bewust maken van hoe we de demoset gebruiken
en tips & trucs uitwisselen. Idee nu is om in Woerden, bij APOX, dit op een avond te
organiseren.
Stickers monovin
Vanuit de CMAS moeten monovinnen voorzien zijn van een keurmerk (sticker). Als je nu een
nieuwe monovin koopt, dan zit die er standaard op. Voor de huidige vinnen heeft de
commissie 100 stickers aangeschaft. We registreren wie ze wil hebben. Is voornamelijk om in
buitenlandse wedstrijden problemen te voorkomen. De zwemmers hoeven hier niet voor te
betalen.
WVTTK
 Het CMAS reglement vinzwemmen is iets aangepast. Er is nu een extra estafette met een
mix van BF en MV.

Bas

Peter

Inge

Volgend overleg: dinsdag 2 november 2021, on-line (met dank aan Milo)
Niet besproken / nog lopende acties uit vorig(e) overleg(gen)
[verslag maart 2021] Inge schrijft protocol uitzending buitenlandse wedstrijd
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Bijlage: mails van de NOB
Ad punt 5 Keuringen
Beste mensen,
Eén van de trainers van Onderwaterhockey heeft een vraag gesteld aan de NOB over keuringen.
Hieronder het antwoord. Wij moeten hier nog eens goed naar kijken.
Groetjes,
Inge
Van: Info | NOB <info@onderwatersport.org>
Verzonden: woensdag 22 september 2021 09:48
Onderwerp: RE: Medische Keuring
Dank voor je mail.
Een zelftest is geen vervanging van medisch advies van een duikerarts. Maar het helpt je als onderwatersporter die
perslucht gebruikt wel om te bepalen of advies van een duikerarts nodig is. Na vijftien vragen die je op een
computer, tablet of telefoon overal ter wereld kan invullen, volgt een advies op maat. Dit advies kan variëren van
“op dit moment geen bezwaar om te duiken” tot “neem contact op met een duikerarts”. Bij het advies wordt altijd
een toelichting gegeven. Na het invullen kan je een eigen verklaring downloaden en printen om te laten zien bij de
duikschool, duikleider of buddy. De zelftest is AVG proof en de eigen verklaring is opgesteld volgens de CMASrichtlijnen en beschikbaar in het Nederlands en het Engels – dus overal ter wereld bruikbaar!
Wanneer is een medische keuring door een duikerarts verplicht?
Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangskeuring,
verplicht. De belangrijkste reden voor deze eerste keuring is dat we daarmee een duidelijk signaal afgeven aan
nieuwe cursisten: duiken is een veilige sport, maar er zijn risico’s en bij bepaalde medische aandoeningen is dat
risico groter dan anders. Bij de aanvangskeuring legt de duikerarts ook uit wanneer je eventueel weer opnieuw
contact moet opnemen met een duikerarts.
Ben jij NOB duikinstructeur? Ook dan blijft voor jou de medische jaarlijkse (vanaf 50 jaar of ouder) of driejaarlijkse
(onder de 50) keuring verplicht.
Ben je onderwaterhockeyer of vinzwemmer en maak je geen gebruik van perslucht? Dan is een
medische keuring niet langer verplicht. Zie hiervoor de aanpassing in het HR van de NOB (artikel 3 lid 1/3).
Marieke Wiendels

Verzonden: woensdag 22 september 2021 09:32
Aan: Info | NOB <info@onderwatersport.org>
Onderwerp: Medische Keuring
Goede morgen,
Ik kwam op de website van de NOB onderstaande nieuws artikel tegen.
https://onderwatersport.org/versoepeling-medische-keuring/
Zou u mij iets meer kunnen vertellen over dit onderwerp? Ik kan er namelijk ook weinig over terug
vinden op de website.
In het verleden zijn al meerdere varianten bekend geweest binnen onze vereniging waaronder; elk
jaar keuren, elke drie jaar keuren of helemaal niet keuren. Ik wil dit graag weer even recht trekken en
voor iedereen duidelijk maken binnen onze vereniging.
De vereniging heeft recreatieve onderwaterhockeyers, hockeyers die mee doen aan de competitie,
recreatieve vinzwemmers en wedstrijdvinzwemmers.
Ik zie graag uw reactie tegemoet.
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