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Verslag beleidsvergadering synchroonzwemmen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

18/5/2012
Vilvoorde
VSB: Ingrid De Kimpe, Inge Stuyck,
VZF: Els Audenaert, Kurt Desmet (RvB)
Clubs: RSCM Liesbeth Michiels, WIOS Anne Vindevogel, SKF Pascale, LZC
Wouter, OK Marie-Martine De Geest, LSVZ Babette Forsyth, BZK Sigrid
Vergauwe
SCB, AZSC, DDZZ, ZCW
ZNA, ZCM, KVO, GZVN

1) Voorafgestelde vraag: aantal niet-vergunninghouders in de club
BZK: 20-25
RSCM: 12
LZC: 20-25
LSVZ: 30 Kontich – 10 Landen
2) Els schetst kort de achtergrond van het beleidsplan 2013-2017 (in te dienen augustus 2012)
−
−
−

2004 bevraging sportbestuur
2008 bevraging clubs
2011 bevraging trainers – respons op de website = 19 ingevuld. Hieruit deels dadelijk
oplossingen (quick wins vb beschrijvingen van de proeven selectie nu op website)

Alle info werd in een SWOT tabel gezet en hieruit Beleidsuitdagingen geformuleerd. Deze werden
rondgedeeld
Cijfers:
Enorme stijging van 8-11 jarigen maar men houdt de meisjes niet in de competitie
− Middelbare school => uitstap
− Verschillende starten jong met veel sporten en moeten uiteindelijk keuzes maken
− Het wisselen/proberen van sporten: huidige tendens, was vroeger niet
− Stijgend aantal trainingen per week (van miniem naar junioren vb) doet ook kinderen uitvallen.
− Recreatieve zwemsters minder laten trainen => langer houden en eventueel doorstromen naar
trainster/ jurylid op lange termijn
Jury:
−
−
−

−

VSB zal nagaan of er geen snellere doorstroming mogelijk is van jury D naar jury C. Nu 2 jaar
D zijn, duurt vaak te lang. C laten volgen zelfs kort na D cursus. Pas jureren na X keer jureren.
VSB was wel al van plan om het aantal opleidingen op te drijven (jaarlijks D, rest 2-jaarlijks)
Bereidheid van de meeste juryleden om te fungeren neemt af.
o Effect van effectief uitvoeren boetes (2011) zal nu maar voelbaar zijn
o Boetes nog meer opdrijven?
o Waarom betalen clubs de boetes maar geven ze vb zelf geen onkostenvergoeding
aan hun juryleden?
o BK’s: juryleden worden betaald, je merkt dat er sommigen enkel daar kandidaat
stellen dus voor de één wel een reden, de andere niet
Vergoeding juryleden kan deels oplossing bieden aan het tekort juryleden: Els gaat na of
tegemoetkoming in de onkosten mogelijk is
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−

Specifiek probleem clubs die enkel master zwemmers hebben: kunnen geen jury afvaardigen
(moeten niveau B zijn – praktisch onmogelijk). VSB bekijkt of hier een uitzondering voor
gemaakt kan worden, hoe oplossen?

Recreatieve synchro
− Huidige werking richt zich voornamelijk op competitie en selecties
− Geen ondersteuning naar recreatieve synchro
− Ref in het Zwemmen: gaan we naar integratie recreatieve wedstrijden in het globaal
wedstrijdcircuit: Verschillende niveaus in competitie (van recreatieve tot topsport).
− Ook binnen het synchro: aandacht voor recreatieve synchrogebeuren
− Leuven : heeft recreatieve afdeling voor zwemsters die te vaak afwezig zijn of niet goed
genoeg om door te stromen naar competitie
− BZK had recreatieve afdeling maar heeft die opgezegd wegens tekort aan trainsters – hebben
bewust keuze competitie gemaakt
− Recreatieve compet: cfr : ENL en MOSAN. Recreatieve wedstrijd DDZZ sturen naar dergelijk
concept (voor alle leeftijden – niet alleen précompetitie!) – vb 3-tal wedstrijden per jaar / 1
namiddag
Huidige competitie
− Probleem= niet gedifferentieerd > Plafond in België wegens maar 1 niveau >bij toenemend
aantal synchro zwemsters kan dit niet mee groeien zonder dat dit drop out teweeg brengt (vb
skf vaak 3 teams – het minste team is gedemotiveerd en zwemsters haken af)
− Huidige wedstrijden duren nog te lang – niet mogelijk om deze korter te maken?
− Maximum aantal teams inschrijvingen per club: afstraffing goede clubs
− vb recreatieven (met startvergunning) laten deelnemen op Interprovinciaal niveau? als selectie
voor doorstroming naar Vlaamse Compet.?
− Selectie zal wordt deels door brevetten gemaakt worden.
Wedstrijdaanbod eens volledig door te lichten door het VSB zodat iedereen aan bod kan komen
Promotie
− De aanwezigen waren ook van mening dat er meer promotie moet gemaakt worden van de
synchro, waarbij de nadruk wordt gelegd op de specifieke, uitdagende aspecten van het
synchroonzwemmen, is nog te weinig bekend
− Vb Film maken om ter promotie te presenteren tijdens sportbeurzen. Nu enkel over
zwemmen.
− Vb Watersportdag : synchro opnemen
− Synchro complexe sport : turnen, zwemmen, dansen : aanbod opentrekken en samenwerken
met verschillende disciplines
− Inbedden in Sport op school.
− Clubs ook duidelijk maken dat ze zelf in de club ook best differentieren binnen hun sporters
Knelpunt in vele clubs: trainsters tekort
Enkele praktijkvoorbeelden uit recreatieve clubs :
− 1 trainingsessie per week => sporters moeten kiezen tussen training geven of zelf sporten.
Dus zelf sporters warm maken om trainingen te geven is niet mogelijk
− Leuven : heeft recreatieve afdeling voor zwemsters die te vaak afwezig zijn of niet goed
genoeg om door te stromen naar competitie
Selectiewerking
− budget nu 13.000, om huidig aanbod te houden moet dit stijgen naar 14.000
− Geen specifiek doel, enkel “gemotiveerd” houden
− We moeten ons bij alles wat we doen de vraag stellen: wat willen we bereiken?
− Miniemenselectie zou moeten gevolgd worden door kadettenselectie
− Nu wordt niet toegestaan dat clubs zelf bijdragen in de kosten – toch mogelijk te maken?
− Kadettenwedstrijd “Comen Cup”: officieuze WK kadetten
− Meer wedstrijddeelname buiten België
− Alles moet kaderen binnen een Meerjarenplan, zonder plan kunnen we niet verder nagaan wat
er mogelijk is
− Vb doelstelling EJK binnen x aantal jaren mogelijk?
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−
−
−
−

Wat moeten hiervoor aan voorbereiding gedaan worden? Wat moet hiervoor binnen de clubs
gedaan worden.
Zelf limiet voorop stellen. Op basis van 9 de of 10 de plaats op EJK van de jaren voordien.
Kwantificeren in aantal trainingen en deelnames aan wedstrijden buiten België.
Werken aan de basis: werken binnen de clubs= trainers opleiden, meer trainen, anders
trainen.

Opleidingen:
− Er moet meer ondersteuning zijn naar de trainsters – VZF bekijkt om synchro mee op te
nemen in de “permanente vorming” en bekijken voor inpassing in jeugdfonds
o Diploma’s trainsters zullen bijgehouden worden op de VZF (pedagogische en
specifieke trainersopleiding)
o Initiator synchro terug opstarten
o Bijscholingen organiseren of delen van de initiatoropleiding organiseren – voor zij die
(nog) niet de volledige initiator opleiding willen volgen (ref waterpolo)
− Opmerking: kan er geen rekening worden gehouden met de competenties die ze al hebben
als ze een opleiding willen volgen – vb ervaring
− Veel kritiek op de VTS cursussen (te ver, volzet …)))
Losse opmerkingen, bedenkingen in de groep:
•

2 clubs aangesloten bij FROS (Federatie recreatieve ontspanning en sport: EDRA en een
club uit Koksijde. Waarom? Els gaat na

Besluit:
Om het aantal synchro zwemmers te doen toenemen, drop out tegen te gaan zijn volgende
maatregelen nodig:
−
−
−

Wedstrijdaanbod aanpassen op termijn zodat de drop out hierdoor verminderd, er iedereen
(ook recreatief aanbod) in terecht kan, gedifferentieerd wordt.
o Wie: VSB
Er moeten terug trainersopleidingen worden opgestart zodat de poole trainers toeneemt
o Els werkt uit
Meer promotie voeren
o Nog te bekijken hoe mee op te nemen in het beleidsplan

Selectiewerking: is eigenlijk een aparte doelstelling die met de RvB moet besproken worden, hiervoor
moet meerjarenplan worden uitgewerkt en voorgesteld worden aan de RvB. Binnen de ½ tijdse
tewerkstelling van Els is ook haar takenpakket momenteel goed gevuld.
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