Besprekingsverslag nr. 20110628

Datum bespreking

: 28 juni 2011 van 19:30 tot 21:45

Datum verslag

: 04 juli 2011

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw K. Neehus (KN)
mevrouw C. Oostindie (CO)
mevrouw I. van Scherpenseel (IS)
mevrouw L. Hendriks (LH)
de heer P. Blanker (PB)
mevrouw M. Bom (MB)
de heer H. Bakkenes (HB) (gedeelte van de tijd)

Afwezig

: de heer D. van den Berg (DB)
de heer D. Kuin (DK)

Onderwerp

: evaluatie NK 2011 en competitie 2011.

Opsteller

: mevrouw L. Hendriks

Kopie verslag

: alle aanwezigen
de heren van den Berg en Kuin

Ingekomen stukken

: geen

Besprekingsverslag NOB.
Pagina 1

Punt
1

Onderwerp
Notulist.

Actie

Wegens afwezigheid van DB zal LH deze keer notuleren.
Vaststelling agenda.

LH

2
3

De voorgestelde agenda is akkoord.
Notulen van 6 juni 2011.

4

Iedereen is akkoord. De notulen kunnen verder verspreid worden.
De notulen van mei ontbreken nog; die van april waren akkoord, maar
zijn nog niet verspreid .
Evaluatie NK 2011.

LH

Algemeen:
een super toernooi met ruim 120 zwemmers en veel goede resultaten!
Voorbereidingen:
KN
- erg veel werk voor KN. Volgend jaar proberen meer te delegeren.
- Milo Grosz heeft veel (en goed) werk verzet!
- Persbericht naar kranten en website Nieuwsbank heeft, zover
bekend, niets opgeleverd. Via PB heeft KN wel een live-interview gehad PB
op Kink FM. PB probeert het interview te verkrijgen.
Tijdens het toernooi:
- de stickers voor flessen en snorkels waren veel beter te gebruiken
dan vorig jaar! Er moesten diverse snorkels afgezaagd worden.
- zwemmers en trainers blijken onvoldoende op de hoogte van de
regels. Vb. Mag borstcrawl bij MV? (ja.) Mag andere slag dan
borstcrawl bij BF? (Nee)
- geen medailleceremonie voor buitenlanders scheelt tijd. Medailles
kunnen alleen uitgereikt worden aan NOB-leden (n.a.v. vraag
buitenlander, die in Nederland traint)
- de samenwerking tussen Splash en de elektronische tijdwaarneming
leverde af en toe stress op.
- de communicatie tussen de kamprechters was lastig vanwege de
grote afstand.
- het geluid bij de start was nu goed (beter dan vorig jaar).
- de verkoop van de handdoeken liep niet zoals gehoopt, wellicht door
de kleur? (Volgens latere info vond men de prijs te hoog) KN en LH
proberen een deel van het borduursel te verwijderen. LH probeert een
handdoek te verven.
- de ruimte was wat donker. Er bleken lampen stuk te zijn.
- het gebruik van het springbad voor in- en uitzwemmen werd
gewaardeerd. Ploegleiders dienen erop te letten, dat kinderen er niet
gaan spélen, net zoals er niet op de lijnen gehangen mag worden
tijdens pauzes!

KN/LH

Milo Grosz

Afronding:
- jammer, dat de categorieën bij de certificaten niet overal klopten.
Deze worden opnieuw gemaakt. Het uitreiken van certificaten met alle
individuele tijden aan alle zwemmers is heel positief ontvangen.
- er zijn twee onjuiste uitslagen gevonden. Deze worden ter plekke
gecorrigeerd n.a.v. de gegevens van de backup-tijden. Milo wordt
gevraagd om de uitslagen aan te passen.
- de prijzen van Speedswim waren leuk om uit te delen, maar… veel
werk om te berekenen, voor wie ze waren.
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Aandachtspunten volgend jaar:
- KN moet zelf optreden als toernooidirecteur en geen andere taken
meer op zich nemen; de ploegleiders zoeken nl. haar persoonlijk.
- persbericht vooraf voortaan ook naar Zwemkroniek.nl
- meer informatie vooraf aan ploegleiders (o.a. ruimte vrijhouden langs
bad; tijdens de wedstrijd géén wijzigingen meer, behoudens bij
ziekte;start bij de 50m afstanden aan andere zijde)
- prijsuitreiking op een andere plek; de mensen in de jurykamer hadden
geen zicht op het bad.
- controle materialen langs de lange zijde van het bad, dichtbij de
automaat om persluchtflessen te vullen.
- mogelijk radiocontact voor de juryleden?
- de klimaatknop moet (liefst vrijdagvond al) op evenementenstand
gezet worden.
- de controle van de duikflessen moet beter. HB weet misschien iemand HB
voor de controle.
- ook de flippers moeten gecontroleerd worden.
- op de certificaten zowel de nationale als de internationale klassering
vermelden.
- mogelijk NK vinzwemmen combineren met free-diven, zodat het bad
het hele weekend gehuurd kan worden? (minder opruimen tussendoor!)
- de leiding mag wat strakker. Vb: na de ploegleidersvergadering zijn
géén wijzigingen meer mogelijk.
- meer juryleden en vrijwilligers nodig. Goed kijken, wie het beste welke
taak kan uitvoeren.
- 14 i.p.v. 12 tribunes klaarzetten, wellicht al op vrijdagavond?
- Graag volgend jaar bij het inzwemmen twee sprintbanen reserveren.
NK 2012.

6

Er zijn twee opties: met Pasen (8+9 april) en 23+24 juni. De laatste
optie wordt gekozen, al is het vrij laat in het seizoen. KN neemt alvast
een optie voor 2013, liefst eind mei, begin juni, evt. i.c.m. freediven.
Ingevoegd punt: World Cup 2013?

7

De organisatie van het NK is benaderd voor het organiseren van een
World Cup wedstrijd. Hierop zal niet worden ingegaan: te weinig
menskracht.
Rest competitie 2011.

KN

25 sept. Spijkenisse: gereserveerd van 1 tot 4 uur.
16 okt. Hengelo: idem.
20 nov. Oss: idem. Pontos wil deze wedstrijd graag zelf organiseren
IS
(link met bad Wijchen). IS mailt DK en DB van UZSC, of zij de wedstrijd
op 18 dec. in Nijmegen (of Amersfoort?) willen regelen.
DK/DK
8

9

Planning 2011.
De programma’s van de competitie zijn nog niet allemaal verwerkt in
Splash. PB zal contact opnemen met DB over de indeling van de
programma’s en met DK over het maken van de templates in Splash.

PB

Ook de puntentelling is nog niet geregeld. MB zal bij Piranha navraag
doen.
Rondvraag.

MB

MB wil graag weten, waar de foto’s van het NK zijn te vinden. Ze zal
hierover naar KN mailen.

MB

VOLGENDE BESPREKING: nog niet vastgesteld.
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