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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 Wedstrijden 

De laatste details voor Utrecht (19 maart) worden doorgenomen. Mogelijk nog puzzelen 
met speaker en secretariaat. Ariën neemt een printer mee. Scorebord werkt niet. 

Voorbereidingen voor Breda (23 april) lopen.  

kalender 
2023W1 Hoofddorp, 25 meter bad met ETW op 12 februari 2023 
2023W2 Utrecht, 50 meter bad met ETW op 19 maart 2023 
2023W3 Breda, 50 meter bad zonder ETW op 23 april 2023 
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).

3/4 NK en reglement 

CMAS reglement is iets aangepast, met name qua volgorde en uitvoeringen estafe^es. Leo 
vat het samen en dan kan het verwerkt worden in het NL reglement, zodat we voor het NK 
weer bijgewerkt zijn. 

Nav de official opleidingen en (interne) cursussen moet het bestand aan juryleden weer 
opgeschoond worden. Nieuwe aanwinsten krijgen ook (op 23 april) een ceraficaat. 
Peter levert de laatste jury-indelingen aan, waarna Leo het overzicht bij houdt.

Leo/ 
Karin 

Peter/ 
Leo

5 Interna5onale wedstrijden 

Voor Rostock (26 maart 2023) hebben we 5 zwemsters. Femma experimenteert met een 
bewijs van keuring obv de NOB zelgest.  

Kort gesproken over andere wedstrijden. DM (gecombineerd met DJM) lijkt minder 
aantrekkelijk om heen te gaan als delegaae.  

Ambiae organiseren CMAS wedstrijd: er is info ontvangen vanuit CMAS. Qua datum en 
inpassing met jaarkalender zal dit in januari moeten gebeuren. Welk jaar is nog ongewis.  
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Volgend overleg: dinsdag 11 (of 18?) april 2023 (TEAMS), daarna maandelijks continueren met vlak voor NK 
een fysieke bijeenkomst. 

6 Plan Centrale Trainingen 

Doel wordt Train de Trainer, dus uitwisselen van aps en ervaringen. De bekende trainers worden 
benaderd voor een online voorbereiding sessie om de gedachten over de inhoud en wensen op 
te halen. Daarna zal een aantal keer een zwembad gehuurd worden. 

Bas/ 
Peter

7 Fysieke bijeenkomst 

Femma verstuurt een datumprikker. Idee is dinsdag avond in mei, locaae Utrecht (voorkeur 
RWS)

Femma

8 Mededelingen / terugkoppelingen / rondvraag 

OWT Pontos heeg een meegewerkt aan Zappsport. Ook loopt in Wijchen het programma Sjors 
Sporaef waaruit vaak wat nieuwe leden komen. In de Onderwatersport wordt het vinzwemmen 
weer genoemd. 

MonoVinzz heeg (in 2021/22) meegewerkt aan de tv-serie lampje.  

De demoset ligt bij Inge. 

De portofoons heeg Leo bij zich en hij zorgt dat ze er in Utrecht weer (opgeladen) zijn. 

De printer is stuk en moet vervangen worden. Leo en Milo geven aan een printer te kunnen 
leveren maar die moet dan wel passen in de kist. Dat gaat waarschijnlijk leiden tot een 
schoolproject voor een nieuwe kist. Femma en Leo bekijken 19 maart hoe en wat. 

Mbt bondsbureau en de brainstorm zijn er geen ontwikkelingen.  

Femma
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