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Onderwerp: Notulen verenigingsoverleg regiocommissie MidWest
Synchroonzwemmen d.d. 15-05-2019 in de Marleen Veldhuiszaal van het
Sloterparkbad te Amsterdam.
Aanwezig:

Aquarijn:
De Dolfijn:

Kees van Rooijen en Willem Schrauwen
Els Joosten, Marleen Molenaar en Michelle Kavadjaja

DAW:

Liza de Bruijn

VZC:

Marlies van Hoek

Z&PC Amersfoort: Maartje Mulder en Hanneke Wiltjer
ZPCH:

Esther de Heij en Jeroen Hokke

ZV de Zaan:
KNZB

Ingrid van Zeventer
Irma Duim

Synchroonzwemcie: Jettie Klein, Linda Visser en Irma Kok
Afwezig m.k.

DWT:

John van Schie

Zwemlust

Els Verploegh

1. Opening
Irma opent de vergadering met een hartelijk welkom. Er zijn twee afmeldingen binnen
gekomen van Els Verploegh en John van Schie.
Tevens een welkom voor Irma Duim. Zij is accountmanager van de regio MidWest vanuit de
KNZB.
Een mededeling vanuit de regio synchroonzwemmen is dat Els Verploegh op 26-04-2019 is
benoemd in de orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten bij Zwemlust Den Hommel (50
jaar) en haar verdiensten bij de buurtvereniging in Houten, waar zij woont. Zij kreeg het
lintje uit handen van de burgemeester van Houten in het bijzijn van familie en mensen uit de
vereniging. Zij kon bij deze vergadering niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie. Van harte
gefeliciteerd Els.
2. Aanvulling agenda
Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief wordt uitgegeven bij wijzigingen in het wedstrijdrooster,
informatie over de Interregio competitie en andere wetenswaardigheden op het gebied van
synchroonzwemmen. Kijk even naar de lijst die is opgesteld of de juiste mensen van de
verenigingen er opstaan.
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Er is in deze Nieuwsbrief een aantal keren gevraagd om personen op te geven die als
computermedewerker kunnen fungeren bij wedstrijden. Daar is tot nu toe geen respons op
gekomen. Dit heeft aandacht nodig.
3. Verslag verenigingsoverleg d.d. 21-06-2018
Op bladzijde 1 staat het woordje biet, dit moet niet zijn.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.
4. Vanuit het bestuur
Het bestuur van de regio MidWest heeft een behoorlijke tijd in een crisis gezeten, aangezien
de posten van het dagelijks bestuur niet bezet waren. Het bestuur bestond alleen uit
vertegenwoordigers van de vier disciplines nl.
Andries Kruijt waterpolo
Wil Huydt

zwemmen

Ellen de Haan schoonspringen
Irma Kok

synchroonzwemmen

Het financiële gedeelte werd gedaan door de KNZB, maar een voorzitter en secretaris
ontbraken op het lijstje.
Aan het einde van 2018 kwam er vanuit de KNZB een verzoek om een begroting op te stellen
voor 2019. Deze begroting is door de vier disciplines gemaakt, maar hierdoor werden we
weer met de neus op de feiten gedrukt dat het dagelijks bestuur ontbrak en moest worden
aangevuld.
Er zijn diverse oproepen geplaatst en gesprekken gevoerd en uiteindelijk is de heer Jan
Ursem benaderd om het voorzitterschap op te pakken. Verder zijn de heren Kees van
Rooijen en Willem Schrauwen gevraagd en bereid gevonden om respectievelijk het
secretariaat en penningmeesterschap op te pakken. Wij hopen op een prettige
samenwerking.
5. Evaluatie wedstrijden
We hebben de wedstrijden onderverdeeld in:
Diplomazwemmen. Linda Visser doet verslag van de verschillende sessies diplomazwemmen.
De eerste werd gehouden in Amersfoort en liep behoorlijk uit door deelname van
verenigingen van buiten de regio. We zullen dit voortaan alleen accepteren onder
voorwaarden dat er juryleden van de deelnemende vereniging(en) aan kunnen schuiven en
er moeten trainers aanwezig zijn en geen hulpmoeders.
Het tweede diplomazwemmen verliep prima
Bij de derde keer waren er te weinig “9”beoordelaars, gevolg hiervan dat een 10 jurylid
panelvoorzitter moest zijn. Dat moeten we voorkomen. Bij de verenigingen er op blijven
aandringen dat er ook “9” beoordelaars worden opgegeven.
Er kwam een voorstel van DAW om het diplomazwemmen te verminderen naar 3, dit wordt
niet aangenomen, het blijven er vier, hoewel we volgend seizoen i.v.m. het invoeren van de
nieuwe aanloopdiploma’s er maar drie gaan organiseren, maar dat moeten we nog bezien.
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Miniregio. Ook hiervan doet Linda verslag.
De A/B categorie bevalt prima. Leeftijden laten we zo tot 10 jaar.
Over de miniregio uitvoeringen op 8 juni 2019 wordt een behoorlijke discussie gevoerd. Er
zijn volgens de aanwezigen met 90 zitplaatsen te weinig plaatsen voor ouders, opa’s en
oma’s en verdere familieleden. Er wordt besloten twee kaarten per deelneemster uit te
geven en te gaan wisselen tijdens de pauze.
Limietwedstrijden. De evaluatie hiervan wordt behandeld door Jettie Klein.
De limietwedstrijden verliepen goed.
De B categorie deelnemers moeten niet BM worde ingevoerd in het computerprogramma.
Wanneer het juiste startnummer wordt ingevoerd, dan wordt dit automatisch naar de Bcategorie doorgesluisd. Zwemsters uit een andere regio worden als BM aangegeven in het
computerprogramma.
De Interregio competitie wordt geëvalueerd door Irma Kok.
Het komt nog steeds voor dat er afmeldingen komen van juryleden. Als er juryleden zijn
opgegeven moet er door de vereniging zelf voor vervanging worden gezorgd. Ook al doet
een vereniging niet mee. De reservejuryleden die op he t programma staan zijn er voor om
calamiteiten op te vangen, bv. plotselinge ziekte.
Ook kan er nog iets nauwkeuriger worden opgegeven hoeveel meisjes er in een bepaalde
categorie deelnemen.
Het huren van badwater is voor de meeste regio’s een dure aangelegenheid, dus probeer
secuur aan te geven hoeveel deelneemsters er zijn.
6. Inventarisatie uitvoeringenwedstrijden
Volgens Jettie Klein is het aantal uitvoeringen ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
7. Wedstrijdrooster 2019/2020
We zijn hier als commissie mee bezig.
Zodra de indeling klaar is, zullen we aan alle verenigingen een exemplaar doors turen.
8. Organisatie wedstrijden
Als commissie willen we ervoor pleiten dat er voldoende juryleden,
secretariaatsmedewerkers, voorstarters en oplezers worden opgegeven en aanwezig zijn,
ook bij de juryvergadering.
9. Opleidingen
M-cursus is klaar, maar nog niet via E-learning beschikbaar. Ligt bij de KNZB.
Er zullen door de regio MidWest weer diverse opleidingen worden aangeboden. Dit geldt voor
11, 10 en 9. Ook zal er in oktober weer een 8-cursus worden gestart.
10. Website
De website wordt onderhouden door Kees van Rooijen. Uitslagen en weten swaardigheden
verschijnen steeds op de we bsite. Met dank aan Kees.
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11. Aanloopdiploma’s nieuw
De aanloopdiploma’s zijn afgerond en worden ingediend bij de reglementen commissie van
de KNZB. Ook zal het bestuur er naar kijken en hopelijk worden deze diploma’s
goedgekeurd.
De bedoeling is om rond 01-09-2019 de eisen van de aanloopdiploma ’s bekend te maken
door publicatie. In september zullen applicaties c.q. clinics volgen voor coaches en
juryleden. Daarna kunnen in de maanden oktober, november, december w orden getraind
met de nieuwe aanloopdiploma’s.
Per 01-01-2020 zullen we overgaan op de nieuwe diploma’s.
12. Evaluatie KNZB t.a.v. breedtesport competitie
Er is door de KNZB (Annerieke Wolf en Marleen Stuart) een presentatie gehouden t.a.v. een
nieuw op te zetten competitie breedtesport synchroonzwemmen.
Er is door de verschillende aanwezige verenigingen commentaar gegeven op deze
presentatie.
Aquarijn: Kees van Rooijen vond dat de KZNB onvoldoende op de hoogte was over de
competities die al reeds bestaan.
ZPCH: Onvoldoende doordacht plan, in de regio MidWest denken we hier anders over. ZPCH
verwacht eerder meer uitstroom van zwemsters dan toename.
De B-categorie is een goede invulling voor het probleem van uitstroom. Tea mbuilding voor
deze categorie is belangrijk. Trainen moet leuk zijn, wedstrijden zijn bijzaak.
DAW is niet aanwezig geweest bij de presentatie en had daarom geen mening.
DWT: Prioriteit ligt bij de trainingen en niet zo zeer bij de wedstrijden. Hoe deel je bv. een
training in.
De Dolfijn zijn heel blij met de B-categorie, zoals wij deze in MidWest hanteren.
Categorie 7 – 16 jaar en ouder sluit niet aan bij de wedstrijddiploma ’s. Met de B-categorie
kunnen zij de meisjes gemotiveerd houden. Zijn bang met het plan van de KNZB meisjes te
gaan verliezen. Voordeel van ons reglement is, dat deelneemsters aan de B-categorie
gewoon hun diploma’s kunnen halen en eventueel zelfs kunnen instromen in de
wedstrijdploeg.
ZPC Amersfoort. De opzet van een dergelijke competitie doet geen eer aan het reglement.
VZC zijn het eens met het voorafgaande.
Irma Duim merkt op dat in de leeftijdsgroep 12-16 heel KNZB breed veel uitstroom is
(Age II).
Besluit is dat regio MidWest niet zal deelnemen aan een dergelijke competitie en ook het
reglement van de huidige competities van onze regio niet zal aanpassen en derhalve bij het
oude blijven. Dit zal ook aan de KNZB worden meegedeeld.
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13. Reglement Regio competitie
•

Het huidige reglement zal wat leeftijden betreft worden aangepast.

•

Het B-reglement zal ook voor het volgende seizoen worden doorgevoerd.

•
•

Evaluatie figuren B-competitie. Blijft voorlopig hetzelfde
Evaluatie uitvoeringen B-competitie. Zien voorlopig ook geen aanpassing.

Met betrekking tot de miniregio zal de commissie aan de hand van de nieuwe
aanloopdiploma’s een voorstel doen voor wijziging van de figuren. Dit zal per mail aan de
verenigingen worden bekend gemaakt.
14. W.v.t.t.k.
De Dolfijn vraagt of bij het diplomazwemmen de inschrijvingen naar één week voorafgaand
aan de wedstrijd kan worden verplaatst. Dit om meisjes op het laatste moment te bekijken
of zij wel of niet diploma kunnen gaan zwemmen.
Hier kunnen we niet op ingaan. Is organisatorisch niet mogelijk.
Vraag van ZPCH om meer muziekuitvoeringen voor de aanloopmeisjes te organiseren in
demovorm b.v.
Afgesproken worden dat de organiserende regio van de miniregio figuren wedstrijd tijdens
het wachten op de uitslag een demo mogen gaan geven.
15. Rondvraag
DAW vraagt om een update van alle juryleden i.v.m. vervanging regelen voor de Interregio
wedstrijden. Dit bracht tevens een ander probleem dat niet alle juryleden juist ingevuld zijn
of kunnen worden in sportlink. Sommigen geven aan dat er niet in Sportlink kan worden
gemuteerd of aangevuld.
Irma Duim geeft dat als er problemen zijn contact moet worden opgenomen met de helpdesk
van sportlink.
Er zullen oude lijsten per vereniging worden gestuurd van wat er nu bekend is omtrent de
juryleden. Deze lijsten kunnen worden aangevuld en zodoende kunnen we dan tot één grote
nieuwe lijst komen met alle gegevens van onze juryleden.
Vanaf volgend seizoen worden er geen plastic flesjes met water verstrekt bij wedstrijden.
Juryleden dienen zelf een bidon mee te nemen. Misschie n is er geld voor een bidon binnen
de regio. Zal in het bestuur worden besproken.
Er zal tevens een inventarisatie moeten worden gemaakt voor coa ches opleidingen.
Wie doet welke trainersopleiding.
ZPC Amersfoort: Hanneke en Maartje doen de trainer 2 opleiding in Zeist.
Tot slot van deze vergadering wordt iedereen bedankt voor zijn en/of haar aanwezigheid en
de inbreng aan deze vergadering.
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