<<

Verslag vergadering Vlaams Sportbestuur Synchroonzwemmen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

20/8/2012
Gent – 19u30
Koen De Backer, Inge Stuyck, Ingrid De Kimpe, Babette Forsyth
Evi Van Der Gucht
Els Audenaert

1. Goedkeuring vorig verslag 12/6/2012
OK
2. Beleidsplan
Zie doelstellingen en voorlopig geformuleerde acties 2013-2016.
Concreet:
Nieuw wedstrijdconcept (aanzet idee vergadering 12/6/2012): zie verder in het verslag
Opleidingen en bijscholingen trainers: werkgroep voor oprichten – Els doet oproep
Selectiewerking: kadetten opstarten – geleidelijk verstrenging normen en meerjarenplan
verder uit te werken (aantal trainingen e.d.).
Al opgestart:
Vergoeding jury – zie onder
Vereenvoudiging doorstroming jury – al ok
Gemengde teams – zie onder

S8 Tegen 2016 moet het aantal synchro beoefenaars gestegen zijn met 20% t.o.v. het ledenaantal in
2011
O8.1 In september 2015 moet een nieuw wedstrijdconcept worden opgestart met meer differentiatie
qua niveau en eventuele integratie van de recreatieve wedstrijden in de kalender.
4 vlaamse Kampioenschappen in 2013 en 2014
3 vlaamse Criteria in 2013 en 2014
1 tot 3 "recreatieve wedstrijden" in 2013 en 2014
Verplichting invoeren 3 brevetten behalen voor competitievergunning
Opstart werkgroep rond competitieconcept + bespreken nationaal
Herziening van competitievergunningen / samen met andere sporttakken
Nieuw wedstrijdconcept van start
Gemengde teams (van verschillende clubs) - deelname buitenlandse wedstrijden mogelijk maken
O8.2 Tegen 2016 moet het aantal juryleden synchro met 20% zijn gestegen t.o.v. 2011
Vereenvoudiging doorstroming naar hoger niveau
Bekijken vergoeding of andere tegemoetkoming juryleden
Jurycursus D organiseren
Jurycursus C organiseren
Jurycursus B organiseren
Jury examen A organiseren
O8.3 Tegen 2015 is een promotieplan voor het synchroonzwemmen uitgewerkt
Opstart werkgroep
O8.4 Tegen 2016 zijn 55% van de synchro trainers opgeleid en/of bijgeschoold
start uitwerking en communicatie permanente vorming synchro
synchro in jeugdfonds opnemen - start uitwerking

2013 en 2014
2013 en 2014
2013 en 2014
1 januari 2013
1° 2013
Voorjaar 2013
2015 en 2016
Voorjaar 2013
1ste kwart 2013
1ste kwart 2013
Sept jaarlijks
Dec 2014 - 2016
Maart 2013 - 2015

2014
2de kwart 2013
2de kwart 2013
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jaarlijks opleiding hulptrainer organiseren
jaarlijks minimum 1 initiatoropleiding per jaar door VTS georganiseerd
S9 Tegen 2016 haalt het VZF kadettenteam een finaleplaats op de Comen Cup
Opstellen van meerjarenplan op fysieke en motorische doelstellingen
O9.1 Jaarlijks haalt het VZF miniementeam een podiumplaats op de Flanders Synchro Cup te Kortrijk
selectiedag
1 stage - 4 dagen
3 extra trainingen - 4 u
deelname Flanders Synchro Open
O9.2 Vanaf 2014 wordt gestart met een VZF kadettenteam
selectiedag
1 stage - 4 dagen
3 extra trainingen - 4 u
deelname Dusseldorf
deelname Comen Cup (mits voldoende niveau - ahv selectiecriteria)
Vanaf 2014 wordt het juniorenteam niet meer ondersteund, wel nog in 2013 (uitloop vorig beleidsplan)
selectiedag
1 stage - 4 dagen
3 extra trainingen - 4 u
deelname internationale wedstrijd

Start 2014
Start 2015
Start najaar 2012
Jaarlijks maart
Jaarlijks augustus
Jaarlijks november
Jaarlijks eind
november
Nog te bepalen
Nog te bepalen
Nog te bepalen
Voorjaar 2014
Nog niet bepaald

kerstvakantie
voorjaar 2013
voorjaar 2013

3. Jury
Nieuwe doorstroming: op website, via nieuwsflash naar clubs en via laatste juryoproep naar alle
juryleden gestuurd.
D opleiding:
25 Sept 2012 – 17 voorinschrijvingen .
Er worden nieuwe juryboekjes gedrukt, idem als vorige versie
Jureren brevetten moet mee besproken worden tijdens cursus D + eerste C – cursus (Evi)
C – opleiding – 8 voorinschrijvingen
Alle info op www.zwemfed.be
Planning 2013:
Sept: D
December: B
Oproep jury najaar 2013 verstuurd 17/8/2012
Koen gaat om de scoreboeken en neemt die mee naar de jaarvergadering en de eerste twee
wedstrijden om daar de scoreboeken te verkopen (20€ per stuk)
Nadien kunnen ze dan op stock op bureau VZF
Stand van zaken DVD
Alle opnames gedaan.
Els doet oproep naar alle juryleden wie mee de figuren wilt bekijken en jureren zodat een versie met
beperkt aantal figuren in uiteenlopende puntenschaal kan gemaakt worden, om deze dan te tonen
tijdens juryvergadering voor de wedstrijd.
4. Tegemoetkoming jury voorstel
Hoofdscheidsrechter: 1 persoon – krijgt tussenkomst in km’vergoeding + gratis broodje/drank
Andere juryleden: moeten gratis broodjes of andere maaltijd krijgen + drank
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Concreet op Vlaamse Kampioenschappen:
- VZF betaalt de hoofdscheidsrechter haar km’s
- VZF betaalt aan de organiserende club de onkosten van de broodjes en drank (bewijs indien –
bonnetjes) – komt bovenop de 100€ onkosten waarin de VZF in tussenkomt
Concreet op Vlaamse Criteria, recreatieve wedstrijden e.d. waarop jury fungeren: bovenstaande wordt
door de club betaald en doorgerekend aan de deelnemende clubs.
Indien jury uitgestuurd wordt door de VZF – vb Flanders Open: VZF betaalt de verplaatsingsonkosten
Bovenstaande zal in sportreglement worden opgenomen
Op het wedstrijdverslag zal een alinea komen waarop de scheidsrechter haar km’s en
rekeningnummer kan invullen.
Meerdere clubs voorzien zelf in een vergoeding van hun juryleden die ze mee moeten sturen, dit wordt
ook even aangehaald op de jaarvergadering, waarom een boete betalen als je die kan vermijden door
je jurylid het bedrag van de boete te geven
5. Wedstrijden
Idee vorige vergadering
over omvormingen van wedstrijden naar competitief + recreatief niveau
Wedstrijden 2 circuits => niveau wordt hoger
Competitie
- Limietpunten te behalen op VK voor deelname aan BK’s wordt toegestaan? Wordt besproken,
volgende vergadering, in geval moeten de Walen dit ook willen doen. Voor 2013 zeker nog
geen limietpunten te halen voor deelname BK.
Promo of aanloopwedstrijden waarin de nieuwe en de recreanten in terecht kunnen. Eerste
brainstorm:
- Leeftijdscategorieën
- Geen figuren, wel routines met technische elementen (verplichte figuren erin + delen van
figuren uit de andere figuren)
- Reglement - gebaseerd op Masterwedstrijden.
- Gemiddelde leeftijd telt per team.
- Minimum leetijd: jaar dat de kinderen 8 worden.
- Elke deelnemer krijgt een medaille (Ingrid stuurt vb Mechelen op naar Els)
- Maximum tijd, geen minimum per team/duo/solo/trio/combo
- Data mee op te nemen in de kalender: half mei eerst en tweede helft nov – begin december
tweede
- Volgens principe criteria: kosten delen door de deelnemende clubs/zwemsters. Wat met
juryleden? Recreatieve clubs hebben momenteel geen juryleden. Andere club mits vergoeding
dat ook in de kosten wordt opgenomen?
Wordt door Babette uitgewerkt tegen jaarvergadering – voorstel naar de clubs
Recreatieve wedstrijd DDZZ - 2 december gaat niet door, misschien RSCM – Ingrid gaat na
Kalender: VZF benadrukt dat er een verplichting is om alle Vlaamse wedstrijden (recreatief en
competitief) door te geven zodat ze op de kalender gezet kunnen worden. We trachten deze ook aan
te vullen met Waalse open wedstrijden. Ook buitenlandse wedstrijden mag je aan de VZF doorgeven,
deze worden dan via nieuwsflash doorgestuurd. Punt voor de jaarvergadering.
Wedstrijd provinciaal West Vlaanderen, blijft provinciaal – Koen neemt eens contact op de club uit
Koksijde of deze evt. mee willen doen:
Waterballet De Dolfijntjes (Via KVO vernomen) – aangesloten bij GSF
traversierg@kami.be
Hoge Blekkerzwembad, Pylyserlaan 32, 8670 Koksijde
Jacqueline Helderweirdt, Helvetiastraat 66, 8670 Koksijde, 058 51 63 70
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Inschrijvingen Vlaamse kamp Miniemen en Kadetten
Ten laatste woensdag 26 september – 15u (trekking op selectiedag 29 september)
Ingrid: Marc contacteren i.v.m. inschrijving BK’s
6. Brevetten
Beoordelingsformulier 3 komt eind september online – Inge
Brevettendag LZC – WIOS – RSCM
Goed verlopen, wel enkele tips:
Medewerkers voorzien voor doorschuiven
1 brevet per keer afnemen (niet brevet 1 en 2 op 1 dag van verschillende meisjes)
3 à 4 juryleden voorzien voor brevetafname bij meerdere deelnemers en doorschuiven. Vb 4 juryleden
– één per proef, dan doorschuiven. Voor brevet 2 wel rekening houden – geen beoordeling eigen club
– brevet 3 = 2 juryleden (zie reglement)
Opgelet: brevetten niet nodig voor Masters CV- vergunning
Nog eens communiceren dat vanaf 1/1/2013 brevetten 1-2-3 moet behaald zijn vooraleer CV kan
worden aangevraagd
7. Selecties
Miniemen:
2012: op stage nu, els vraagt verslag op na hun stage
2013
Selectiedag miniemen: zondag 10 maart 2013! Opgelet, is reeds paar weken na het BK – clubs
communiceren dit best naar mogelijke kandidaat - selectieleden
Tijdelijke aanpassing reglement voor 2013: selectie op basis van 2 wedstrijden. Met verplichte
aanwezigheid tijdens BK!
Stage Hofstade: 12 t.e.m. 16 augustus 2013
3 extra trainingen + Flanders Open te Kortrijk
Junioren 2013
Nog steeds een trainster Junioren 2013 gezocht! Els doet nog oproep
Laatste jaar ondersteuning vanuit VZF – beslissing beleidsplan VZF – RvB – focus op miniemen kadetten en niveau omhoog brengen (uitwerking meerjarenplan)
Juniorselectie kan blijven bestaan op basis van clubinitiatieven (zie mogelijkheid samengestelde
teams – punt 8)
Kadetten 2014
zelfde planning wat betreft selectiedag – trainingen – wedstrijd zoals Junioren 2013 (Dusseldorf eerste
wedstrijd). Kadettenselectie zal gebeuren op basis van de selectiecriteria van de junioren

8.

Voorstel richtlijnen gemengde teams

SAMENGESTELDE TEAMS SYNCHROONZWEMMEN (STS)
Een samengesteld team = een team, combo, trio of duet samengesteld uit zwem(st)ers uit
verschillende clubs
Een samengesteld team mag niet deelnemen aan Vlaamse of Belgische competitiewedstrijden.
Deze kunnen deelnemen aan Waalse of buitenlandse wedstrijden indien het wedstrijdreglement
van de organisator dit toelaat.
Een samengesteld team is toegelaten voor alle leeftijdscategorieën
De zwem(st)ers moeten een geldige VZF of FFBN competitievergunning sporttak synchroon
zwemmen hebben bij één van de clubs die de STS hebben aangevraagd.
Een STS moet minimum 1 maand voor aanvang van de wedstrijd opgegeven worden aan de VZF
met vermelding van:
o De namen van de zwemsters en vergunningsnummers
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o Datum, locatie en naam wedstrijd
Een STS mag zich niet inschrijven onder de naam van “Vlaamse Zwemfederatie”
Een STS moet voor iedere wedstrijd opnieuw worden aangevraagd
OPGELET:
Bij ongeval of dergelijke, valt de betrokken zwemster onder de verantwoordelijkheid van de eigen
club, m.a.w. de club waar de betrokken zwemster bij aangesloten is dient het ongevalsformulier in
te dienen bij de VZF
STS kan enkel mits akkoord van alle betrokken clubs. Indien een aanvraag bij de VZF toekomt,
gaat zij ervan uit dat alle betrokken clubs van deze samenstelling op de hoogte zijn. De VZF stuurt
na ontvangst en controle van de vergunningen een bevestiging naar de secretarissen van de
betrokken clubs
Indien je naar ver naar het buitenland gaat, kan een reisbijstand worden afgesloten bij Arena, voor
evt. repatriëring. Je moet dit zelf overwegen. Iedere club dient dit dan in orde te brengen voor zijn
eigen leden. Gewone ongevallen zonder repatriëring zit in de gewone verzekeringspolis. Lees
meer hierover op onze website http://www.zwemfed.be/clubsite/verzekering/polissen
Opmerking:
Voor de Masters zou de mogelijkheid moeten worden voorzien om met zwemsters van 2 verschillende
clubs 1 team te maken die telkens voor 1 jaar samenwerken, eventueel ook voor wedstrijden binnen
België. Nationaal is dit systeem goedgekeurd voor waterpolo. Dit om de drop out te vermijden van
deze doelgroep. Els bekijkt dit verder
9. Opleidingen en bijscholingen
Els doet oproep om een werkgroep op te richten rond opleidingen en bijscholingen
synchroonzwemmen.
Eerste brainstorm binnen VSB:
o Stramien initiator – trainer B – trainer A uit te schrijven (doel en inhoud)
o Zou een niveau onder initiator moeten komen zoals de aspirant initiator zwemmen –
desnoods op VZF-niveau. Dan wel 2 deel: aspirant brevetten en aspirant routines
Opstart opleidingen initiator vb zal niet voor 2014 mogelijk zijn. Ondertussen eventueel
bijscholingen organiseren.
o Mogelijkheid dat selectietrainster of technisch directeur of lid van het sportbestuur een
clinic in buitenland volgt waarbij VZF verplaatsing en inschrijving betaalt. In ruil daarvoor
moet de trainster de vergaarde informatie overdragen op een bijscholing voor onze eigen
trainsters. Zo zijn ook de LEN clinic heel interessant (minimaal om de 4 jaar, bij voorkeur
om de 2 jaar - zeker de clinic bij de wijziging van de figuren eind 2013 vb.
o Hetzelfde geldt voor de LEN-clinics van officials: kan niet altijd één official daarheen
worden gestuurd op kosten VZF (km’s en verblijf) mits overdracht van de informatie aan
onze eigen juryleden nadien? Nu volgt Evi VDG deze allemaal, vaak op eigen kosten of
deels tussenkomst VZF-KBZB
 Te bespreken binnen de VZF (Els)
10. Varia
ZCW stopt met synchroonzwemmen – geen trainster meer (hadden maar 1)
Sportreglement zal aangepast worden na opstellen reglement recreatieve wedstrijden
Materiaalzak: flappen voor in water worden gemaakt – Koen
Info over de popjes (hoe zelf maken) zal online gezet worden
SABAM: WIOS kreeg Sabam controle tijdens een open training voor nieuwe leden (opgemerkt
door affiche). Volgens de controleur moet bij gebruik muziek “niet binnen familiaal verband” steeds
muziek worden betaald, dus ook tijdens iedere training? Vraag aan VZF om dit eens te bekijken
(Els)
VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
2-jaarlijkse bijscholing A-B juryleden?

Wie?

Tegen wanneer?
Voorzien samen met cursus B eind
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Brevetten verplichten voor BK?
Brevettendag organiseren?
Punt 5.2 reglement: volmachten – wordt niets mee
gedaan, sportreglement aan te passen.
Niet meer nodig: iedereen mag inschrijving insturen,
de sportsecretaris synchro of de secretaris van de
club moet wel in cc van de mail staan.
BK’s op LEN kalender

vsb

2013 onder voorbehoud dat FINA
clinics over nieuwe figuren en tech
routines al gegeven zijn.
Voorlopig niet
Voorlopig niet Vlaams, wel interclub
Wordt aangepast in sportreglement

Wordt voorlopig geweigerd. Na
aanpassing (= vertaling naar Engels)
van info en inschrijvingsdocumenten,
wil Wouter ze wel verspreiden naar
de andere landen via mailing.
Info Evi : vertaling bestaat en is bij
Wouter
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