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Punt Onderwerp Ac5e

1 Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag 

Geen wijzigingen. Peter stelt de notulen op. Verslag vorige keer is akkoord (geen opmerkingen 
ontvangen).

Peter 

2 Gast: Rubes Levafa 

Via Bas hebben we contact met een vinzwem trainer uit Italië/KroaTë. Hij stelt zichzelf voor en 
nodigt ons uit om samenwerking te zoeken, binnen Europese projecten. Denk aan delen van 
ervaringen, online sessies of verbanden met snorkelen en zeemeerminzwemmen.  

Op 28 januari 2023 komt hij naar Nederland en hee[ in ieder geval afgesproken met Bas. 
Wij zien zeker potenTe en juichen samenwerking toe. Afgesproken is om concrete suggesTes 
te doen en mee te geven via Bas. 
 

Allen

3 Gesprek met bestuurslid Sport  

Daniël van Bakel hee[ het verslag gelezen en gee[ aan dat we als NOB moeten zoeken naar 
meer bekendheid en leden werven / behouden.  De FDA (Free Diving AssociaTon) hee[ helaas 
de NOB weer verlaten, vanwege verzekeringsvoorwaarden. Waarschijnlijk zal een aantal 
freedivers wel individueel NOB-lid blijven. 

Dat gee[ vervolgens discussie over wie de doelgroep is voor onze promoTe. Facebook en 
Onderwatersport zijn zeker goede media, maar we denken dat nieuwe vinzwemmers vooral 
vanuit KNZB of scholen zullen komen. Een duiker is niet compeTTef en een sporter wel.  

Daniel zal het bondsbureau vragen om een brainstorm sessie te organiseren zodat we 
planmaTg dit vraagstuk verder kunnen uitdiepen. 

Qua ambiTe om een WK te organiseren vraagt Karin of er vanuit CMAS draaiboeken zijn. Dat 
gee[ ons meer inzicht in wat er dan op ons af zou komen. Daniel gaat dat navragen, op basis 
van een concrete mail van Karin/Femma. 

NOB 

Karin

4 Wedstrijden en -data 

Bij 2022w6 (Nijmegen, 4 december 2022 zonder ETW) viel op dat een aantal juryleden wat 
minder oog hadden voor de zwemmers nadat ze aangeTkt hadden. Check even of de 
zwemmer oké is en ga niet te snel richTng het papierwerk. Daarnaast werd er al opgeruimd 
(door ons) en afgespoeld (door badmeester) terwijl er nog zwemmers acTef waren. Zeker als 
we in 2023 weer in dit bad willen zwemmen nog evalueren. Leo neemt de punten voor de 
juryleden mee bij de volgende wedstrijden. 

2023 
2023W1 Hoofddorp, 25 meter bad met ETW op 12 februari 2023 
2023W2 Utrecht, 50 meter bad met ETW 19 maart 2023 
2023W3 nog invullen 
2023W4 Capelle, 25 meter bad met ETW op 21 mei 2023 
2023NK Eindhoven, 50 meter bad met ETW op 24&25 juni 2023 
2024NK Eindhoven, 50 meter bad met ETW op medio juni 2024 (beoogd). 

Leo
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Volgend overleg: dinsdag14 februari 2023 (TEAMS), daarna maandelijks continueren met vlak voor NK een 
fysieke bijeenkomst. 

5 Plan Centrale Trainingen 

Er wordt een aantal ideeën uitgewisseld qua invulling. Denk aan: 
• Per fase (start, keerpunt, onder water, …) een groep zwemmers met twee trainers. Eén 

ervaren en één die ‘de kunst wil ahijken’ (mijn woorden). 
• Bepaal de doelgroep per keer / sessie. Beginners hebben andere behoe[es dan ervaren 

vinzwemmers.  
• Deelnemers moeten vooral terug kunnen kijken op een leuke en leerzame acTviteit. 
• Snel starten en bijstellen Tjdens ‘de rit’ 
• Bespreek de ideeën eerst online met de beschikbare trainers 

Peter werkt een en ander verder uit. PB

6 Mededelingen / terugkoppelingen / rondvraag 

Bijscholing / opleiding nieuwe juryleden is (online) verzorgd door Leo op 20 december 2022. Er is 
één kandidaat voor vz kamprechter. Leo is beschikbaar bij 2023w1 en 2023w2 en kan dan ook een 
stuk (verdere) opleiding verzorgen.  

Inge hee[ het CMAS seminar over doping gevolgd.  

Er zijn geen verdere ontwikkelingen op het gebied van Reddend Zwemmen (Karin) of de workshop 
lijmen (Peter). 

Milo gee[ aan dat MonoVinzz tot 1 juli acTef blij[ dankzij steun vanuit oa de gemeente. De hogere 
badhuur en minder aantal leden blij[ een probleem. 
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