Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen

Datum bespreking

: 01 februari 2022 20:00 uur

Datum verslag

: 01 februari 2022

Locatie

: Teams verbinding

Deelnemers

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

: samenvatting keuring & transgenders in sport
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Onderwerp

Acti
e

Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert.

PB

2022W2 Hoofddorp
Voor opbouw helpt Erik Arts (PONTOS) in ieder geval. Verder heeft Milo assistentie van
de juryleden en wat extra hulp vanuit een sportacademie.
Qua wedstrijd lijkt de jury goed op orde: alle rollen zijn beschikbaar en we zwemmen
over 4 of 5 banen (ook afhankelijk van aantal zwemmers). Peter wacht de inschrijvingen
af en dan kan het programma weer snel definitief gemaakt worden.

Alle
n

Ook nu willen we weer werken met een voorstart.
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NK 2022
Komt volgende keer op de agenda. Via Arien kregen we een signaal dat er mogelijk een
zwemwedstrijd is ingepland. We gaan er gewoon van uit dat we op 18&19 juni in
Eindhoven terecht kunnen. Karin heeft van eerdere jaren ook de ervaring dat bij
conflicten het zwembad bij ons informeert of we willen schuiven.
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Transgenders
Om voorbereid te zijn op vragen vanuit clubs die transgenders zwemmers hebben, heeft
Leo wat stukken gestuurd vanuit KNZB en NOC*NSF. Geeft voldoende handvatten.
Zie Transgenders in de sport - KNZB.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/
diversiteit_in_de_zwemsport/transgenders_in_de_sport/
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Keuringen
Mbt de keuring heeft de NOB wat regels gewijzigd, je moet nu een zelfcheck doen en
geldt alleen voor zwemmen/duiken met perslucht. We hebben bij diverse mensen
navraag gedaan, maar het is onvoldoende duidelijk waarom in sommige buitenlanden er
een jaarlijkse keuringsplicht is.

KAri
n

Na wat discussie conformeren we ons aan het NOB standpunt en geven geen extra
regels. Voor vinzwemmers die met perslucht willen zwemmen is dus een ingangskeuring
verplicht, voor alle andere vinzwemmers geven we wel een advies dat het verstandig is
om te keuren.
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.
6

Rondvraag
Jeoffry van Esch heeft aangeven geen lid meer te zijn van RBT. Hij blijft beschikbaar als
jurylid, maar dan vanuit UNATTACHED of ORKA’97.
Luc Ambrosius en Free Deurinckx zullen samen op 13 februari een demo vinzwemmen
verzorgen in Kerkrade. Dit is dus een internationale samenwerking!

Volgend overleg: dinsdag 15 maart, deze komt in de plaats van het maart en het april overleg.
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