
                Commissie vinzwemmen 

Evalua0e wedstrijd 4 oktober 2020 

Omdat de Commissie Vinzwemmen op 4 oktober 2020 de eerste wedstrijd in Corona8jd 
hee: georganiseerd hebben we alle deelnemers gevraagd om hun ervaringen en zorgen door 
te geven. Op 6 oktober 2020 hee: de Commissie Vinzwemmen de wedstrijden geëvalueerd. 
We zullen de binnengekomen reac8es verwerken in het Coronaprotocol en dit meenemen in 
de volgende wedstrijd. We hopen iedereen op 22 november 2020 weer te zien bij de 
volgende compe88e wedstrijd. 

We hebben een reac0e mogen ontvangen van:  

- Jessica Böhm (Vinzwemmen Utrecht) 
- Edwin Neehus (Official) 
- Burak Basturk (LSC/PCD) 
- Nancy Hoek (Monovinzz) 
- René van Vuuren (OSV Delphis) 
- Stephan Steeg (OWT Pontos) 
- Luc Ambrosius 
- Sandra Lohuizen 

Onderstaande Opmerkingen hebben we ontvangen: 

Voorbereiding 

- Communica8e kon beter, iedereen werd bestookt met informa8e van diverse kanten. 
We hopen dit voor de volgende wedstrijd beter te kunnen stroomlijnen en Peter R. 
en Karin zullen een aparte app groep aanmaken voor de vragen van Burak. 

- Helaas zijn de deelnemers overvallen door een hele lading aan informa8e. Dit komt 
doordat het de eerste wedstrijd was en doordat Peter R. en Karin pas zaterdag in het 
zwembad konden kijken hoeveel zitplaatsen er beschikbaar waren voor de 
zwemmers. Tevens hebben we te maken gehad met aanpassingen van de regels door 
de overheid. We zullen alle protocollen, die we voor 4 oktober 2020 hebben 
opgesteld, bundelen in 1 document verwerken. Als de regels veranderen, zullen we 
deze verweken in het protocol voor 22 november 2020. 
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- De Belgische-Franse deelnemers hadden moeite met het lezen van de protocollen. 
We gaan proberen om het instruc8e filmpje in het Frans te laten inspreken, zodat de 
protocollen ook voor de kleine Franse zwemmers bekend zijn. 

Voor de wedstrijd 

- We hadden aangegeven dat iedereen om 13:00 naar binnen mocht. Dit is niet handig, 
omdat je dan een ophoping krijgt in de hal. Femma hee: daarom de groepen eerder 
binnen gelaten. Dit is goed verlopen. We zullen in het protocol opnemen, dat de 
zwemmers, na het omkleden op hun plek moeten gaan ziben, totdat zij mogen 
inzwemmen. 

- De betalingen van de verenigingen worden digitaal geïnd. Dit kan tot en met de dag 
van de wedstrijd. Ook na Coroana8jd zullen we dit handhaven. 

- De ploegleidersvergadering was uitgelopen door de diverse vragen. We verwachten 
dat we de volgende keer op 8jd kunnen starten.  

- Het indelen van de banen bij het inzwemmen en het om en om starten is als zeer 
predg ervaren. Wij gaan dit ook invoeren als de Corona8jd voorbij is. 

- In het zwembad mag er niet geschreeuw en gefloten worden, dat betekent ook dat 
de ploegleiders bij het inzwemmen geen gebruik mogen maken van een gewone fluit 
en de zwemmers geen aanwijzingen mogen toeroepen 

Tijdens de wedstrijd 

- Het gebruik van de voorstart werd door iedereen als zeer predg ervaren. We gaan 
kijken of dit ook voor de wedstrijden na Corona8jd kunnen handhaven. Hiervoor 
zullen echter wel vrijwilligers beschikbaar moeten zijn. Anders is het een op8e om in 
ieder geval een voorstart neer te zeben en dat de zwemmers het zelf regelen. We 
denken hier nog over na. 

- Bij het verlaten van de banen bleven de zwemmers niet achter elkaar aan zwemmen 
om naar hun vak te gaan. Hierdoor werd er door elkaar heen gezwommen. We 
hebben besloten om de vakken voor het verlaten van het water om te draaien. 

- Doordat de zwemmers van 400m PL op baan 2 en 3 lagen en 200m PL op 4,5 en 6. 
Konden de zwemmers van 200m PL niet het water uit. Graag omdraaien. 
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- Bij de 1500 meter diende de official ook te vlaggen. Dat bleek erg las8g te 
combineren met en de eigen klok bedienen en de ETW. Prak8sch opgelost door een 
‘werkloze’ 8jdwaarnemer te laten vlaggen. 

- Bij eerste 50 meter afstanden verliep het halen van de spullen rommelig. Bij de 
voorstart liep het vast, doordat de zwemmers nog niet gewend waren aan de 
protocollen. Bij de laatste 50 meters verliep dit een stuk beter. 

- De wedstrijd werd vertraagd doordat zwemmers bij het pakken van de spullen zich 
gingen aankleden. Verzoek aan de zwemmers om de spullen te pakken en verder op 
aan te kleden. Dit wordt opgenomen in het nieuwe protocol. 

- Niet alle officials waren op hoogte van het vrij maken van de ruimte achter de 
startblokken. Dit zullen we opnemen 8jdens de juryvergadering. Tevens zullen we 
verzoeken aan de officials om zo snel mogelijk naar achteren te gaan. We verwachten 
dat de wedstrijd dan sneller verloopt. 

- Bij de estafebes zijn er meerdere teamleden op het juryplakorm. Omdat we nu 4 x 
200 meter zwommen was er voldoende ruimte om gebruik te maken van de 
voorstart. Maar omdat er 2 zwemmers per baan tegelijk op het juryplakorm waren 
had de official geen ruimte om de administra8e bij te houden. Er was niet 
gecommuniceerd naar de officials dat er 8jdens de estafebes geen tussen8jden 
genoteerd hoefden te worden. Tevens waren de overige stoelen al opgeruimd. Bij een 
volgende wedstrijd zullen er voldoende stoelen neergezet worden op 1,5 meter voor 
de zwemmers per baan en voor de official.  

Algemeen 

- Er is een opmerking binnen gekomen dat de zwemmers op blote voeten door het 
zwembad lopen. Helaas is het onmogelijk, dat de zwemmers uit het water naar hun 
spullen op slippers lopen. Dit zullen we dan ook toestaan. In overige situa8es dient 
iedereen op schoenen of slippers te lopen, welke geschikt zijn voor het zwembad. 

- De ploegleiders van de verenigingen aan raamkant achter, hadden moeite om de 
presta8es van de zwemmers te volgen. We hebben besloten om bij de volgende 
wedstrijd de indeling te draaien, zodat iedereen hier een keer last van hee:. 

- Er is een opmerking gekomen dat alleen de Corona coördinatoren de aanwezigen 
kunnen aanspreken. We hadden 2 Corona coördinatoren, die niet op alle plekken 
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tegelijk kunnen zijn. We zijn van mening dat iedereen het protocol moet kennen en 
hier zich aan dient te houden. Als de officials zien dat mensen zich er niet aan 
houden, kunnen zij de aanwezigen hier op aanspreken.  

- De afstand tussen de tribune en de looprich8ng is vrij krap. De zwemmers 
probeerden hier goed rekening mee te houden. 

- Er is een vraag gekomen of de zwemmers hun bidon mogen vullen 8jdens de 
wedstrijd. Omdat we de bewegingen van de aanwezigen zoveel mogelijk willen 
beperken hebben we besloten dat dit niet mag. Dit is duidelijk, middels het filmpje 
van Femma, gecommuniceerd. Ook voor de volgende wedstrijd zullen we verzoeken 
om voldoende water mee te nemen. 

- In de pauze is er koffie geschonken voor de officials. Tevens hebben de chauffeurs ter 
compensa8e koffie ontvangen. Er is gevraagd of we ook koffie geschonken kon 
worden voor trainers en ploegleiders. We gaan kijken of we dit kunnen organiseren 
voor de volgende wedstrijd. Maar anders staat het vrij om zelf koffie mee te nemen. 

- Tijdens de wedstrijd zijn de uitslagen niet opgehangen. Dit om lopen in het zwembad 
te voorkomen. We gaan kijken of de uitslagen digitaal ter beschikking kunnen worden 
gesteld. 

- Om zoveel mogelijk zwemmers mee te kunnen laten doen zullen de chauffeurs buiten 
in de tent moeten blijven wachten. We willen hierop geen uitzonderingen maken. 

Na de wedstrijd 

- Omdat de wedstrijd langer 8jd in beslag hee: genomen dan van te voren gepland, 
kwamen de waterpoloërs al in het bad, voordat onze zwemmers waren vertrokken. 
Zij droegen geen mondkampje en liepen door onze zwemmers heen. Peter R. zal de 
evalua8e van onze wedstrijd doorsturen naar de s8ch8ng van het zwembad en zal 
aangeven dat onze mensen dit als zeer onpredg hebben ervaren. Tevens zal er 
worden aangegeven dat zij zich niet aan de protocollen van het zwembad hebben 
gehouden en dat de Corona Coördinatoren hier de waterpoloërs niet op hebben 
aangesproken. Volgens het protocol van het zwembad, mogen de zwemmers pas naar 
binnen als het zwembad leeg is. 
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- Er zat te weinig 8jd tussen het einde van onze wedstrijd en het beginnen van de 
waterpolo wedstrijd. Hierover zal Peter R. in overleg gaan met de s8ch8ng van het 
zwembad. Wij waren niet op de hoogte, dat er om half 6 een waterpolowedstrijd 
was.  

- Het opruimen ging als een speer. Iedereen bedankt die geholpen hee:. 

- Het protocol van het zwembad gee: aan dat iedereen het bad moet verlaten via de 
nooduitgang. Dit om drukte bij de ingang te voorkomen. Niet iedereen was hiervan 
op de hoogte. We zullen dit meenemen in het protocol. 

Volgende wedstrijd 

- We hebben vernomen dat meer zwemmers aan de wedstrijd van 22 november willen 
meedoen. Bij de wedstrijd van 22 november hebben de Nederlandse zwemmers 
voorrang en kunnen eventueel vrije plekken door buitenlandse zwemmers worden 
ingevuld. Burak hee: aangegeven graag te willen komen en dat er meer interesse is 
vanuit België. 

De organisa8e en de commissie vinzwemmen wil iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid 
en inzet 8jdens de wedstrijd. Omdat iedereen zich zo goed hee: gehouden aan de 
opgestelde protocollen hebben we een fijne en rus8ge wedstrijd gehad waarbij iedereen zich 
veilig hee: gevoeld. We hopen jullie te zien bij de volgende wedstrijd van 22 november 
2020. 

Namens de commissie vinzwemmen 
Peter Raadschelders 
Femma Neehus 
Karin Neehus 


