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Inleiding
In dit document omschrijven we de doelstelling van de topsportschool zwemmen en gaan we dieper in
op de selectiecriteria en –procedures voor de topsportschool zwemmen.
Inleidend wordt er een overzicht gegeven van de verschillende selecties binnen de topsportwerking
van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF).
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Grafiek 1: overzicht selecties VZF topsportwerking

De doelstellingen van het Future Team (FT) zijn talentidentificatie en aanzet tot talentontwikkeling.
Het FT is het instrument van de Vlaamse Zwemfederatie om talentvolle jongeren vroegtijdig te
ontdekken en hen samen met hun omgeving te oriënteren naar een kwaliteitsvolle begeleiding. De
begeleiding gebeurt grotendeels op clubniveau, aangevuld met een aantal door de VZF georganiseerde
contacttrainingen en twee midweken. De begeleiding door de VZF gebeurt op een pedagogisch
correcte manier, zodat de geselecteerden het FT ervaren als leuk en motiverend. De nadruk in het FT
ligt op het vervolmaken van de technieken van de genormeerde zwemslagen.
Het Talent development Team (TdT) heeft als doel om talentvolle jongeren te begeleiden en te
observeren in hun verdere ontwikkeling naar mogelijke topsport. De selectie wordt uitgenodigd voor
een startdag en twee trainingsstages. Zwemmers die trainen in de thuissituatie krijgen de mogelijkheid
op éénmaal per week een training in de topsportschool zwemmen bij te wonen. De begeleiding door
de VZF gebeurt op een pedagogisch correcte manier, zodat de geselecteerden het TdT ervaren als
leerrijk en motiverend. De nadruk in het TdT ligt op het opdrijven van de fysieke en fysiologische
belastbaarheid en op stijlvastheid van de technieken van de genormeerde zwemslagen. De mentale
basisvaardigheden worden geïntroduceerd en er wordt een basiskennis rond sportvoeding
meegegeven.

Het is de doelstelling om het Junior Team (JT) intensief te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze de
mogelijkheden hebben om door te stromen naar de selecties Beloftevolle Jongeren en Elite. Het JT
wordt uitgenodigd voor deelname aan één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, één tot
twee terugkomdagen (beeldopname en analyse), twee tot drie lactaattesten en drie trainingsstages. De
topsportschool zwemmen biedt talentvolle zwemmers de omkadering die tegemoet komt aan de noden
in deze fase. De begeleiding door de VZF gebeurt op een pedagogisch correcte manier, zodat de
geselecteerden het JT ervaren als leerrijk en inspirerend. De nadruk in het JT ligt op het verder
ontwikkelen van de fysieke en fysiologische belastbaarheid en op het ontwikkelen van de persoonlijke
stijl. Er wordt aandacht besteed aan complexe mentale vaardigheden en een aangepast
voedingspatroon in functie van een optimaal herstel.
Het FT is het project inzake talentdetectie van de VZF topsportwerking, gericht op het opsporen,
identificeren en selecteren van jonge topsporttalenten. De verantwoordelijke voor het FT is Inge
Leeten, sporttechnisch coördinator jeugd.
Het TdT en het JT samen zijn de jeugdselecties van de VZF topsportwerking die gericht zijn op het
ontwikkelen van de jonge talenten. De verantwoordelijke voor deze jeugdselecties is Sven Verschoren,
hoofdcoach jeugd.
De elitewerking (Beloftevolle Jongeren en Elite) is erop gericht de missie van de VZF
topsportwerking te realiseren, zijnde het behalen van medailles en finales (top 8) op Olympische
Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in Olympische disciplines. Voor
de elitewerking werkt de Vlaamse Zwemfederatie met het één campus – model (topsportcentrum
Antwerpen), zoals bepaald in het Topsportactieplan Vlaanderen III 2013-2016. Zo kan de beschikbare
trainings-“know how” en de paramedische, medische en wetenschappelijke omkadering optimaal
worden benut. De verantwoordelijke voor de elitewerking is Koen Van Buggenhout, technisch
directeur.
1) Doelstelling topsportschool zwemmen
Het is de doelstelling van de topsportschool zwemmen om een voortrekkersrol te spelen op het vlak
van talentontwikkeling. De topsportschool zwemmen moet zwemmers vormen die de mogelijkheden
hebben om door te stromen naar de elitewerking.
Als onderdeel van de topsportwerking streeft de topsportschool, naargelang het prestatieniveau stijgt,
naar een begeleiding die stelselmatig wordt geïndividualiseerd. De individuele begeleidingsmethodiek
wordt geënt op een interdisciplinaire samenwerking (zwemtrainer, conditietrainer, kinesist, arts,
mentale begeleider,…) en is gebaseerd op een evolutief profiel. Op deze wijze is bijsturing van het
begeleidingsproces op basis van objectieve vaststellingen en observaties mogelijk.
Wedstrijdresultaten op Europese juniorenkampioenschappen (EJK) zwemmen of andere
jeugdtornooien (EYOF, YOG, WJK, …) zijn geen einddoel van de topsportschool, maar hebben wel
een grote waarde als onderdeel van de lange termijn ontwikkeling van de zwemmer.
2) Selectiecriteria voor instroom/doorstroom topsportschool zwemmen
2.1) Instroom op leeftijden Future Team, Talent development Team en Junior Team
Meisjes 12-16 jaar, jongens 14-17 jaar
Instromen in de topsportschool zwemmen kan vanaf de eerste graad voor de meisjes (leeftijd Future
Team) en vanaf de tweede graad voor de jongens (leeftijd Talent development Team). Voor een
overzicht van de selectietijden voor de topsportschool zwemmen: zie infra tabel 1.

Om in te stromen in de topsportschool zwemmen geldt de volgende procedure:
-

Lid zijn van de VZF
Belg zijn of aantonen dat de procedure lopende is om Belg te kunnen worden en voor België
uit te kunnen komen in internationale selecties zwemmen
Het akkoord van de beide ouders of de voogd
Elke nieuwe kandidatuur moet worden gericht aan de technisch directeur Koen Van
Buggenhout ten laatste op 20 mei 2018 (koenvanbuggenhout@zwemfed.be)
Na kandidaatstelling deelnemen aan de talenttestdag die zal plaats vinden op 23 mei 2018
De procedure voor deze talenttestdag staat gepubliceerd op de site van de VZF,
www.zwemfed.be
De technisch directeur maakt na de talenttesten een dossier op van elke kandidaat en brengt
deze voor op de evaluatiecommissie zwemmen
Bij het behalen van de selectietijd en een positieve evaluatie door de evaluatiecommissie
zwemmen wordt de kandidaat in juni voorgedragen aan de gemengde selectiecommissie van
het Topsportconvenant, die beslist over de toekenning van het topsportstatuut
Indien niet aan de selectietijd voldaan is, zal de evaluatiecommissie delibereren over de
zwemmer en kan de voordracht van een topsportstatuut worden uitgesteld tot augustus
Bij het niet behalen van de selectietijd is instroom in augustus dus mogelijk mits een positieve
evaluatie na de selectietesten, met de bemerking dat de selectietijd strikter wordt toegepast in
de oudere graden als in de eerste graad (in de eerste graad spreken we van richttijden)
Bij het niet akkoord gaan met de beslissing van de evaluatiecommissie zwemmen kan de
kandidaat in beroep gaan bij de beroepscommissie zwemmen

De eerste graad van de topsportschool traint soms op verschillende uren als de tweede en de derde
graad. Het gevolg is dat we om een eerste graad op te starten over minimaal 3 starters in de eerste
graad moeten beschikken, zodat ze samen kunnen trainen.
2.2) Doorstroom op leeftijden Talent development Team en Junior Team
De doorstroomprocedure voor de topsportschool zwemmen is gebaseerd op periodieke
evaluatiemomenten doorheen het schooljaar. In deze evaluaties worden volgende elementen
meegenomen:
-

Realiseren van progressie op individuele werkpunten, die vooraf door de coaches bepaald en
neergeschreven werden in een individueel ontwikkelingsplan
Realiseren van progressie op wedstrijdresultaten
Realiseren van de selectietijd voor het volgende schooljaar
Een gunstig attituderapport

De persoonlijke coach maakt van elke zwemmer een dossier op en brengt deze dossiers voor ter
evaluatie door de evaluatiecommissie zwemmen in:
-

-

-

Maart, gevolgd door een schriftelijke en mondelinge rapportering naar de ouders
Juni, gevolgd door een schriftelijke en mondelinge rapportering naar de ouders, bij het
behalen van een selectietijd en een positieve evaluatie wordt de zwemmer in juni
voorgedragen aan de gemengde selectiecommissie van het Topsportconvenant, die beslist over
de hernieuwing van het topsportstatuut
Augustus, gevolgd door een mondelinge rapportering naar de ouders, bij het behalen van een
selectietijd en een positieve evaluatie wordt de zwemmer voorgedragen aan de gemengde
selectiecommissie van het Topsportconvenant (indien dit in juni nog niet gebeurd is), die
beslist over de hernieuwing van het topsportstatuut
Indien aan een van de evaluatiecriteria niet voldaan is, zal de evaluatiecommissie delibereren
over de zwemmer

-

Bij het niet akkoord gaan met de beslissing van de evaluatiecommissie zwemmen kan de
kandidaat in beroep gaan bij de beroepscommissie zwemmen

2.3) Instroom/doorstroom op leeftijd Beloftevolle Jongeren
Meisjes 17 jaar
Instroom/doorstroom in de topsportschool op de leeftijd na het EJK is in principe enkel mogelijk voor
meisjes (zij zijn dan 17 jaar). Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt zowel voor de jongens als voor de
meisjes dat ze enkel beroep kunnen doen op volledige ondersteuning indien ze trainen in het
topsportcentrum van de VZF. Voor een overzicht van de selectietijden voor de topsportschool
zwemmen: zie infra tabel 1. Voor de procedure van instroom/doorstroom wordt verwezen naar 2.1 en
2.2.

Tabel 1: selectietijden topsportschool zwemmen 2018 - 2019, te realiseren in 50m bad met elektronische
tijdopname in seizoen voorafgaand aan selectie.

Dames
100 vs
200 vs
400 vs
800 vs
1500 vs
100 rug
200 rug
100 ss
200 ss
100 vl
200 vl
200 wis
400 wis

12 jaar
01:05,48
02:21,13
04:57,47
10:07,32
19:34,70
01:13,00
02:36,58
01:21,95
02:55,99
01:10,64
02:37,20
02:40,48
05:40,45

13 jaar
01:02,64
02:15,02
04:44,59
09:41,03
18:43,85
01:09,84
02:29,80
01:18,40
02:48,37
01:07,58
02:30,39
02:33,53
05:25,71

14 jaar
01:00,66
02:10,74
04:35,58
09:22,63
18:08,25
01:07,62
02:25,06
01:15,92
02:43,04
01:05,44
02:25,63
02:28,67
05:15,39

15 jaar
00:59,24
02:07,69
04:29,14
09:09,48
17:42,83
01:06,04
02:21,67
01:14,14
02:39,23
01:03,91
02:22,22
02:25,19
05:08,02

16 jaar
00:58,11
02:05,24
04:23,99
08:58,97
17:22,49
01:04,78
02:18,96
01:12,72
02:36,18
01:02,69
02:19,50
02:22,41
05:02,13

17 jaar
00:57,26
02:03,41
04:20,13
08:51,08
17:07,23
01:03,83
02:16,93
01:11,66
02:33,89
01:01,77
02:17,46
02:20,33
04:57,71

Heren
100 vs
200 vs
400 vs

14 jaar
00:57,09
02:04,74
04:25,27

15 jaar
00:55,06
02:00,30
04:15,84

16 jaar
00:53,79
01:57,53
04:09,95

17 jaar
00:52,53
01:54,76
04:04,05

800 vs

09:13,79

08:54,10

08:41,80

08:29,49

1500 vs
100 rug
200 rug
100 ss
200 ss
100 vl
200 vl
200 wis
400 wis

17:42,81
01:03,45
02:17,28
01:11,18
02:34,24
01:00,86
02:17,46
02:20,15
04:59,75

17:05,02
01:01,19
02:12,40
01:08,65
02:28,75
00:58,70
02:12,58
02:15,17
04:49,09

16:41,40
00:59,78
02:09,35
01:07,07
02:25,33
00:57,35
02:09,52
02:12,05
04:42,43

16:17,79
00:58,37
02:06,30
01:05,48
02:21,90
00:55,99
02:06,47
02:08,94
04:35,77

3) Evaluatiecommissie en beroepscommissie
3.1) Evaluatiecommissie zwemmen
De evaluatiecommissie evalueert periodiek de zwemmers van de topsportschool en beslist over de
instroom, doorstroom en uitstroom. Van elke kandidaat wordt er een dossier opgemaakt. Voor
kandidaat instromers is dit de taak van de technisch directeur, voor kandidaat doorstromers is dit de
taak van de verantwoordelijke coach.
Het dossier van de instromers wordt door de evaluatiecommissie zwemmen behandeld in juni (en
uitzonderlijk in augustus) en moet minimaal volgende gegevens bevatten:
- Persoonlijke gegevens
- Trainingsachtergrond
- Historiek wedstrijdresultaten en overzicht gerealiseerde selectietijd(en)
- Zwembeelden
- Gegevens talenttesten
- Ambitie en motivatie om topsporter te willen worden
Het dossier van de doorstromers wordt drie maal per jaar behandeld door de evaluatiecommissie
(maart, juni, augustus) en moet minimaal volgende gegevens bevatten:
- Gegevens dossier instromers
- Beschrijving evolutie op individuele werkpunten
- Beschrijving attitude
Indien in juni voldaan is aan de selectietijd en bij een positieve evaluatie door de evaluatiecommissie
zwemmen wordt de kandidaat instromer/doorstromer voorgedragen aan de gemengde
selectiecommissie van het Topsportconvenant. Indien aan een van de selectiecriteria in juni niet
voldaan is, kan er worden voorgedragen in augustus.
De evaluatiecommissie bestaat uit twee personen:
- Koen Van Buggenhout, technisch directeur
- Sven Verschoren, hoofdcoach jeugd
3.2) Beroepscommissie zwemmen
De VZF richt een beroepscommissie zwemmen in die de beroepen behandelt tegen de beslissing van
de evaluatiecommissie zwemmen. Een beroep dient binnen de acht werkdagen na de communicatie
van de beslissing van de evaluatiecommissie betekend te worden door middel van een gemotiveerd
aangetekend schrijven inhoudende alle grieven omtrent de beslissing van de evaluatiecommissie
gericht aan:
Beroepscommissie VZF
Burgemeester Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
Een beroep kan slechts worden ingesteld door beide ouders, dan wel de voogd, van een minderjarige
kandidaat, dan wel door de meerderjarige kandidaat zelf. Een bedrag van 250 euro dient te zijn
uitgevoerd binnen de twee werkdagen na de poststempel van de aangetekende zending op de rekening
van de VZF 290-0189470-50, op straffe van onontvankelijkheid.
De procedure verloopt geheel schriftelijk, op basis van de verslagen van de evaluatiecommissie en het
beroepsschrift van de klager.
De beroepscommissie bestaat uit drie leden:

-

Laurent Samyn: bestuurder juridische zaken, voorzitter
Koen De Carne, bestuurder competitie
lid van het interdisciplinair team van de VZF

De leden van de beroepscommissie mogen geen betrokken partij zijn, geen lid zijn van de
evaluatiecommissie en ze mogen geen belang hebben in de zaak. Leden van de beroepscommissie die
niet kunnen zetelen moeten vervangen worden door leden van het orgaan waaruit zij geselecteerd
worden. Indien géén van deze plaatsvervangende leden kan zetelen, dan wordt de beroepscommissie
samengesteld door de klager en de evaluatiecommissie, die elk één persoon zonder
belangenconflict aanduiden om te zetelen, waarbij deze twee aangeduide personen gezamenlijk een
derde persoon zonder belangenconflict aanduiden, dewelke fungeert als voorzitter van de
beroepscommissie.
De beroepscommissie oordeelt over het ingediende beroep binnen de 20 werkdagen na ontvangst van
het beroep. Slechts wanneer de specifieke techniciteit van de argumentatie van het ingediende beroep
extra tijd zou vergen, kan het oordeel van de beroepscommissie naar een latere datum verschoven
worden. De beroepscommissie kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, extra
expertise en advies inroepen.
In het geval het beroep door de beroepscommissie gegrond wordt verklaard, wordt het bedrag van 250
euro terug gestort.

