Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen

Datum bespreking

: 7 december 2021 20:00 uur

Datum verslag

: 20 december 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

:
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Punt
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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 www.vinzwemmen.nl

Actie
PB

Op 16 november is een kort overleg geweest om de laatste punten van de wedstrijd in Utrecht
op 21 november door te spreken. Eventuele punten worden in dit verslag opgenomen.
3

2021W2 Utrecht
We hebben een kleine 64 inschrijvingen, waaronder 12 Belgische zwemmers met Free en Burak.
Voor chauffeurs wordt een deel van de kantine ingericht (er zijn geen tenten en men hoeft niet
buiten te staan). Iedereen dient een QR-code te laten zien. Jury is voldoende op orde, met hulp
van twee Belgische klokkers.
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.
En hoewel we Peter Raadschelders moesten missen verliep de wedstrijd soepel. Dank aan alle
vrijwilligers en de ruime ervaring.
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Wedstrijdprogramma 2022
Ondanks de nieuwe Corona maatregelen willen we 2022 zoveel mogelijk als normaal jaar gaan
behandelen. Dus weer met een competitie puntentelling en 4 wedstrijden voorafgaand aan het
Open NK. De referenties voor de punten baseren we op de Nederlandse records.
Na wat heen en weer mailen is dit het programma geworden:
 2022W1, Amersfoort, 50 meter bad met ETW, 23 januari
 2022W2, Hoofddorp, 25 meter bad met ETW, 20 februari
 2022W3, Capelle, 25 meter bad met ETW, 3 april
 2022W4, Dordrecht, 50 meter bad met ETW, 15 mei
 2022NK, Eindhoven, 50 meter bad met ETW, 18&19 juni
Allen

Karin heeft de opzet qua afstanden rond gemaild met verzoek om reactie voor 17 december.
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Keuringen
Dit blijft een lastig punt. De NOB stelt dat een keuring niet meer nodig voor vinzwemmers.
Alleen voor perslucht activiteiten is een ingangskeuring verplicht, gevolgd door een eigen
inschatting (aan de hand van een vragenlijst) of herkeuring noodzakelijk is.
Binnen de commissie leeft de gedachte dat de CMAS een jaarlijkse keuring eist. Ook vinden we
minimaal een ingangskeuring voor wedstrijdzwemmers en beginners geen overbodige luxe. Er is
nog geen nader contact geweest tussen Inge en NOB, bijvoorbeeld om de vragen voor te leggen
aan de medische commissie en een gerichte vraag aan de CMAS te stellen.
Blijft dus open staan.
Demoset
De demoset is uitgebreid, met dank aan Bas. VZ Utrecht gaat de set op 8 januari gebruiken. Luc
geeft samen met Free (België) een demo in Kerkrade op 13 februari. Via Jeoffry komen er nog
wat stickers op om de maat aan te geven en de vinnen te merken als onderdeel van de NOB
demoset. Let op: controleer de set op volledigheid en gebreken bij de overdracht! Repareren is
niet erg maar pas aan de badrand merken dat er zaken niet kloppen is heel vervelend.

Inge

Peter
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Stickers monovin
Bas heeft onlangs nieuwe monovinnen besteld maar die kwamen zonder CMAS sticker. Volgens
Bogdan (de maker) moet hij daar apart voor betalen bij de CMAS. Let daar dus op als je een
nieuwe vin besteld en betaal extra voor een sticker als je die nodig hebt. Deze aanvraag nemen
we op bij de ‘voorraad’ die we als commissie hebben geregeld.
Alleen als het echt nodig is kan een zwemmer die in het buitenland mee wil zwemmen daar
(vooraf!) een aanvraag voor doen. Die aanvraag loopt uiteraard via de commissie vinzwemmen.
Nieuwsbrief
Mireille zal nog een laatste nieuwsbrief van 2021 in elkaar zetten. De volgende kopij is voorzien:
 Programma competitie 2022
 Workshop lijmen
WVTTK
 Op www.vinzwemmen.nl zijn de opnames geplaatst van onder andere de jurybijeenkomst.
 Er zijn al genoeg positieve reacties voor de workshop (mono)vinnen lijmen. Peter maakt
nadere afspraken met René van Vuuren (docent) en Peter van de Panne (APOX, beoogd
cursuslocatie in Woerden). Beoogd wordt een avond begin 2022.
 Femma heeft onderzoek gedaan naar portofoons. Die willen we kunnen gebruiken tijdens
wedstrijden zodat kamprechter en voorzitter kamprechter beter contact hebben.
 Mireille kan mogelijk aan wat gebruikte portofoons komen.
 We willen graag oefenen met portofoons bij de komende wedstrijden.

Volgend overleg: nog nader te bepalen, on-line
Niet besproken / nog lopende acties uit vorig(e) overleg(gen)
[verslag maart 2021] Inge schrijft protocol uitzending buitenlandse wedstrijd
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