
 

 

Vraag over gebruik duikbril bij vinzwemmen 

 
Aanleiding: op 4 april 2022 is er een vraag binnengekomen of een bepaald masker 

gebruikt mag worden bij een wedstrijd vinzwemmen. In het Nederlands reglement 
Vinzwemmen staat dat het gebruik van een duikbril niet is toegestaan. Het NL 
reglement wordt grotendeels gebaseerd op het CMAS reglement. In het meest 
recente CMAS reglement wordt dat verbod niet meer vermeld. 
 
 

 
Figuur 1: tekst in NL reglement (2021) 

 

 
Figuur 2: tekst in CMAS reglement (1 jan 2022) 

 
Dit levert twee vragen op: 

1) Waarom wordt het gebruik van duikbrillen niet toegestaan? 
2) Kunnen we deze (en eventueel) andere zwemmers dispensatie geven en zijn 

daar aanvullende voorwaarden bij? 
 
  



 

 

Bijlage 1: ingekomen vraag 

 
Beste commissie, 
 
Vandaag werd ik erop gewezen dat er twijfel bestaat over het toestaan van 
mijn duikbril bij het officiële vinzwemmen. 
 
Na het proberen van vele zwembrillen, neusklemmen en zwemmaskers bleek mijn 
huidige zwembril de enige te zijn waarmee ik keerpunten kan maken, zonder dat ik 
daardoor sinusproblemen krijg.  
 
Daar ik daarnaast niet al te best zie, ben ik erg blij dat ik een duikbril met geslepen 
glazen kon krijgen. Lenzen in gaat de laatste jaren ook niet meer vanwege erop 
volgende oogontstekingen en de inplakplastikjes (jazeker, alles denk ik nu wel 
geprobeerd te hebben…) bleven niet zitten.  
 
De glazen zijn echter het probleem begreep ik. 
 
Nu zijn deze glazen geschikt voor diepe duiken en kunnen heel wat druk dus aan.  
Daarnaast hebben jullie me zien zwemmen en duiken; erg grote impact zullen mijn 
niet al te snelle prestaties ook niet maken op mijn glazen zou ik denken. Daar ik er 
ook al een paar jaar mee train, vermoed ik dat ik daarin gelijk heb. 
 
Bij deze wil ik jullie dan ook om dispensatie vragen voor het gebruik van deze bril 
door mij bij de wedstrijden. 
In de hoop op jullie begrip, 
 
Martje Pilgram 
4 april 2022 
  



 

 

Bijlage 2: foto’s duikbril Martje Pilgram 
 
 

  
 

 


