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Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen 
 
  
 
Datum bespreking  : 12 april 2022 20:00 uur 
 
Datum verslag   : 12 april 2022 
 
Locatie    : Teams verbinding 
 

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

   Afgemeld :  niemand! 
    

 
Opsteller   :  Peter Blanker 
 
Kopie verslag   : alle deelnemers 
      de heer Daniel van Bakel (NOB)  

  bondsbureau (NOB)  
  website www.vinzwemmen.nl 

 
Ingekomen stukken : vraag over ontheffing duikmasker 
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Punt Onderwerp Actie 

1 Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag 
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert. Geen opmerkingen op verslag vorig 
overleg (dd 15 maart 2022). 
 

 
Peter 
 

2 Wedstrijden Dordrecht en najaar 2022 
 
Dordrecht 

 Voorbereidingen lopen 

 Peter vraagt na of er gebruik gemaakt kan worden van portofoon. Dan kunnen we 
eventueel oefenen voor het NK. 

 Peter heeft een voorzet gedaan mbt de ‘inventarislijst’ met zaken die klaar zouden 
moeten liggen bij het secretariaat. Inge vraagt of er een briefje NL records behaald 
gemaakt kan worden (kwart A4format) om de speaker te informeren. 

 Ploegleider/juryoverleg verliep goed in Capelle. 
 
Wedstrijden najaar 
Peter heeft alvast gevraagd of Utrecht (50m) en Oss (25m) data in oktober en november 
beschikbaar hebben. Leo vraagt rekening te houden met zijn verjaardag (zondag 23 oktober). 
 

 
 
 
 
Inge& 
Peter 
 
 
 
 
 
 
 
Peter 

3 NK 2022 
NK2023 staat in optie, wordt 17&18 of 24&25 juni 2023. Definitieve weekend horen we 
medio juni 2022.  
 
Voorbereidingen zijn gestart, poster is nu ook gemaild naar 200 extra adressen. Dat zijn de 
deelnemers van de CMAS trainers conferentie.  
 
Medailles wordt geregeld, we blijven het formaat van 7 cm aanhouden omdat kleiner erg 
armoedig (b)lijkt. Karin en Femma onderzoeken of er voor alle deelnemers een 
herinneringsmedaille of vaantje kan komen. 
 
De filmopnamen vormen een flinke kostenpost, maar werkt wel sfeer verhogend en de 
beelden kunnen gebruikt worden als promotie. Commissie vind het zeker de moeite waard 
om het dit jaar weer te doen (afgelopen jaren was het niet). Uiteraard wel meewegen in 
totale begroting. 
De inschrijfkosten worden verhoogd naar €45 voor beide dagen en  €27,50 per dag (In 2019 
was dat €40, respectievelijk €25). Een zwemmer die alleen de estafette zwemt betaalt €5. 
 
De uitnodiging maken we alleen in het Nederlands en Engels. Daarin brengen we ook 
nogmaals de dopingregels onder de aandacht. 
 
Navraag wie de opening zou willen verzorgen loopt. Gedacht wordt aan nieuwe voorzitter 
NOB, nieuw bestuurslid Sport of John Schokx. 
 

Karin 
 

4 Gebruik sokjes etc 
 
Leo en Femma maken een poster met afbeeldingen van wat wel kan en wat niet qua sokjes. 
Komende week (18 -23 april) wordt dat rondgestuurd zodat we dat mee kunnen sturen met 
het programma voor de wedstrijd in Dordrecht.  
 
In het NL reglement lijken drie vormen van gelaatsbedekking genoemd te worden: zwembril , 
masker of duikbril. In het CMAS reglement wordt alleen gesproken van goggles en masks. We 
vermoeden dat de tekst in het NL reglement een overblijfsel is uit de tijd dat er nog geen 
Tempered Glass maskers waren.  
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De commissie besluit: 

 De aanvraag van de vinzwemster (zie bijlage) voor dispensatie te honoreren, met de 
aantekening dat het gebruik voor eigen risico is; 

 Dit in het NL reglement mee te nemen bij de volgende herziening.  
 

5 Nieuwsbrief 
 
De commissie zal weer een nieuwsbrief uitbrengen, streven is dat deze 1 mei verstuurd 
wordt. 
 
De volgende input is voorzien: 

 Doping, er is ook een filmpje 

 Ontwikkelingen workshop lijmen van vinnen 

 Verslagje en foto’s wedstrijd Leipzig 

 Bestellen van vinnen bij Bogdan Waterway via Bas 

 Hoe werkt het inschrijven bij wedstrijden 

 Toezichthouder in het zwembad 
 

 
 
Mireille 
 
 
 
Karin 
Peter 
Inge 
Bas 
Peter 
Karin 

6 Rondvraag 
 
We hadden gesteld dat het wenselijk is dat deelnemers aan het NK de module Brons van de 
Doping Autoriteit gevolgd hebben. Dat blijft een advies, maar inhoudelijk vinden we die 
module niet echt een geslaagd product. Het filmpje dat laat zien hoe een doping controle 
gedaan wordt is wel een aanrader. 
 
Bogdan is weer operationeel, buiten Oekraïne. Er kunnen dus weer spullen besteld worden.  
Bas wil wel weer bundelen. 
 
Sandra van Lohuizen (DRB) heeft aangeboden om een cursus toezichthouder in het zwembad 
te verzorgen voor VZ Utrecht. Zwembaden vragen daar vaak om, opdat er gekwalificeerd 
kader langs de badrand staat. Deelnemers van andere verenigingen zijn uiteraard van harte 
welkom! 
 

 

 

Volgend overleg: dinsdag 10 mei 2022. 


