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Onderwerp
Vaststelling agenda
Iedereen stemt in met de voorgestelde agendapunten.
Vaststellen verslag vergadering 28-02-2012
e
LH had begrepen dat er in de 2 helft nog wijzigingen in de competitie
mogelijk zijn. Afgesproken is nu dat dit de volgorde van de programma’s
betreft. Dit is aangepast in de notulen en gepubliceerd.
De brief om Dennis te bedanken voor zijn inzet als commissielid wordt
verstuurd vanuit het Bondsbureau. Inge gaat nog na of dit inderdaad is
gebeurd.
NR aanvraag / toekenning
Bij een aantal recente wedstrijden is discussie geweest over het kunnen
toekennen van een NL record, aangezien er in dezelfde wedstrijd
aantoonbaar een snellere tijd gezwommen werd. Het reglement is hierin
waterdicht: een record wordt toegekend als het op de juiste manier is
aangevraagd en het een verbetering is van het bestaande NR. Als een
e
2 zwemmer vervolgens sneller zwemt, doet dit niets af aan de
e
e
recordverbetering van de 1 zwemmer. Het zou de 2 zwemmer wel
kunnen (moeten?) inspireren tot een eigen recordaanvraag. De
verwachting is overigens dat dit probleem zichzelf oplost met het steeds
verder gevuld raken van de recordlijst. Ook het NK is hier een prima
gelegenheid voor, omdat daar geen extra tijdwaarnemers nodig zijn.
Vanuit de commissie is er begrip dat de huidige situatie niet goed voelt
en vragen we de verenigingen om vooral de zwemmers te stimuleren om
recordaanvragen te doen.
Wedstrijden najaar 2012
Het voorlopige programma is:
- 16 september Nijmegen (georganiseerd door PONTOS)
- 7 oktober Spijkenisse (door DOVOR)
- 11 november Aalsmeer (door Oceanus)
- 16 december Utrecht (door UZSC)
Uiteraard is dit op basis van beschikbare zwembadruimte. IS, PB en DK
kijken wat de mogelijkheden zijn. De wedstrijd in Aalsmeer ligt al wel
vast.
Op de website www.vinzwemmen.nl is inmiddels een stuk toelichting op
het wedstrijdschema geplaatst.
Reglement
De laatste aanpassingen worden besproken, waarna LH het namens de
commissie zal aanbieden aan het bondsbestuur.
Noot: inmiddels is bekend dat het nieuwe reglement geaccordeerd is.

Actie

IS

PB/DK/IS
PB

Er is geen buitenwaterreglement. In het verleden waren Rob Fokkinga
en Nicole Voet hierin actief. PB meldt dat Luc Ambrosius probeert om
het vinzwemmen in het buitenwater op de kaart te krijgen.
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7

De oorkondes voor het behalen van NR’s moeten nog verzonden
worden. Het logo is helaas onvindbaar. IS onderneemt actie.
Puntentelling competitie
DK legt de laatste hand aan het spreadsheet en publiceert de eerste
resultaten.
NOB 50 jaar
Door PB is een suggestie gedaan voor een onderwatersportdag, waarbij
alle onderwatersporttakken (vinzwemmen, hockey, …) zich presenteren.
De reactie vanuit het bondsbureau wordt door PB ervaren als zeer lauw,
wat niet echt motiveert.

IS

DK

Ook kan er mogelijk worden “ingeschoven” bij het NOB-evenement in
Ewijk op 8 september (zie Onderwatersport feb 2012, pag. 49). Er kan
dan bv een prestatietocht vinzwemmen worden georganiseerd.
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HB zal de andere OW-sport commissies vragen of er interesse is om
gezamenlijk iets te organiseren voor een onderwatersportdag. Idee is
om ergens centraal in NL een zwembad te huren en daar clinics/ demo’s
te organiseren. Ook kunnen er (commerciële) stands worden neergezet.
Officials bijeenkomst
e
Op 17 april is de 2 bijeenkomst gepland voor officials. DK zal dan een
toelichting geven op de gang van zaken rondom en tijdens de
wedstrijden. Hierbij kunnen ook hardcopy’s van het vernieuwde
regelement worden uitgedeeld.
Verder wordt geopperd dat het aardig zou zijn om de officials een
schrijfmap te geven (dubbelklapbaar A4-mapje waarin het papierwerk
droog gehouden kan worden). HB kijkt of en wat de mogelijkheden zijn.
Rondvraag
LH vraagt naar de stand van zaken voor het NK 2012. IS zal mevrouw
Karin Neehus uitnodigen voor het komende overleg.

HB

DK

HB

IS

Het draaiboek voor het organiseren van een vinzwemwedstrijd stamt uit
november 2011 en is niet meer actueel. Besloten is dat dit niet urgent is
om op te pakken, mogelijk kan een update meegenomen worden bij de
hulp en voorbereiding van de wedstrijd van Oceanus.
Voor deelname aan wedstrijden in het buitenland zijn CMAS pasjes
nodig. Noot: inmiddels zijn deze besteld door het bondsbureau en
toegestuurd naar PB.
Mbt de demoset is nog geen verdere actie geweest. DK zal de bestelling
doen en sluit met Riana Wassing (bondsbureau) kort hoe de facturering
loopt.
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DK

Als uitbreiding van de Commissie Vinzwemmen heeft PB Oceanus en
Monovinzz benaderd. Beide verenigingen hebben iemand aangemeld
als agendalid (Michel Wekking en Elma Corbijn): wel betrokkenheid en
meediscussiëren per e-mail maar ze zien er tegenop om regelmatig
naar Veenendaal te moeten reizen.
Data volgende vergaderingen
Dinsdag 8 mei commissievergadering, 19u30-22u00 Veenendaal
Belangrijk agendapunt in mei: het NK.
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