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De Backer Koen, Van der Gucht Evi, Stuyck Inge, De Kimpe Ingrid
Babette Forsyth

1. Jury (o.a. Recreatieve wedstrijden
Welk niveau verwachten we van de juryleden om de routines te jureren?
 Jury D zal inschakeld worden als observer (= vaststellen dat de verplichte technische
elementen ook werkelijk in de routine voorkomen)
 Jury C beoordeelt de routine.
 Ingeval tekort jury C zal jury D inschakeld kunnen worden om de technische score te geven.
 Voor Artistieke impressie wordt jury C ingezet.
 Recreatieve wedstrijden zullen onder de naam: “Recreatieve Meeting” doorgaan.
+ mail/vraag De Geest Marie-Martine:
indien je slaagt op 21 oktober, mag je al op 1 en 11 november jureren? Tellen deze 2 wedstrijden dan
ook al mee voor de 6 wedstrijden die je moet jureren voor Jury D? En mag een jurylid D de recreatieve
wedstrijd op 25 november jureren?
 Hangt af van het feit of je al een licentienummer hebt. Als je een licentienummer hebt, kan je
inderdaad jureren en tellen de wedstrijden mee.

2. Vraag van KETNET
Ze doen research om een nieuw programma op te starten rond dansen.
Opzet : een meisje van +/- 12 jaar met goede communicatieve vaardigheden leert enkele
basistechnieken aan aan de presentator en een BV tijdens een 3 tal lessen waarna beide een stukje
meezwemmen in een routine.
Alles wordt samengevoegd om 1 uitzending te vullen.
Om de aflevering te starten willen ze graag ongeveer een minuut hebben uit een routine als promotie
en eyecatcher. Liefst zo spectaculair mogelijk dus maar wel met zwemsters uit diezelfde
leeftijdsgroep.
Het is niet de bedoeling om een specifieke club te promoten maar wel de sport als geheel.
 Annelien en Kimberly (selectietrainsters miniemen kiezen geschikste meisje en VZF team
zwemt promo.
3. Combo-wedstrijden
We kregen de vraag of er meer dan 1 Combo per club ingeschreven mag worden voor de VK’s.
 Max 3 combo’s inschrijven per club. Te evalueren na volgende wedstrijden naargelang van
aantal inschrijvingen.
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4.
Brevetten
Stand van zaken beoordelingsformulier 3?
 Is klaar, is nagekeken door Sigrid en Ingrid en besproken met Evi
 Figuren :
Geslaagd = 5 en hoger
Aan werken = 4.0 tot 4.9
Niet geslaagd = 3.9 en lager
 Routine : Elk element apart jureren voor routine. Totaalscore routine = gemiddelde van alle
verplichte elementen:
Geslaagd = 5 en hoger
Aan werken = 4.0 tot 4.9
Niet geslaagd = 3.9 en lager
5. Solo – Duet Flanders
Zoals vorig jaar beslist binnen het VSBKZ en aan alle clubs bekend gemaakt tijdens de
jaarvergadering in september 2011, worden de 3 beste Vlaamse solo's van het BK Miniemen 2011 -op
voorwaarde dat ze in de VZF Top 10 Miniemen zitten,
geselecteerd om hun solo te presenteren op het VK Kadetten 2012, ongeacht het aantal ingeschreven
deelnemers.
Op basis van hun score tijdens het VK Kadetten 2012, zal beslist worden welke zwemster solo zwemt
op de Flanders Open.
Bij de duetten is er in 2012 geen discussie aangezien er van de 3 beste Vlaamse duetten tijdens het
BK Miniemen 2011,
slechts 1 volledig duet in de selectie opgenomen is.
VZF top 10 Miniemen 2012 :
Verniers Julie (SKF)
Van Hulle Emma (KVO)
Vanleenhove Sara (SKF)
Aerts Rune (SCB)
Vermeulen Renée (AZSC)
Samyn Loes (SKF)
Van Hulle Lea (KVO)
De Vriendt Lisa (BZK)
Nilis Ella (LZC)
Vandenberghe Indra (AZSC)
De Beste Vlaamse solo's tijdens het BK Miniemen 2011:
SKF Verniers Julie
SKF Vanleenhove Sara
KVO Van Hulle Lea
http://www.belswim.be/uploads/files/SYresultsBKCBMIN2011.pdf
Eerste 3 Vlaamse duetten op BK min 2011 :
SKF Vanleenhove Sara - Verniers Julie: geselecteerd voor duet op Flanders Open 2012
AZSC Vermeulen Renée- Knollenburg Laury (niet in de selectie)
SKF Samyn Loes- Lise De Backer (niet in de selectie)
6. Boetes wegens tekort aan juryleden/medewerkers
VK Senioren en Masters 15/4/2012
LSVZ en KVO: 1 jury en 1 medewerker te kort

−
−
−

7. Agendapunten voor volgende vergadering (o.a uit vorig verslag en jaarvergadering):
Leeftijdsbeperking op opheffen laatstejaarsminiemen -> deelnemen in kadetten
Percentage instellen : max 50% van het team mag laatstejaarsminiem zijn
Inschrijvingen wijzigen naar 2 solo, 2 duet, 3 team
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Solo en duet enkel de eerste 12 + PS laten zwemmen
Team alle inschrijvingen zwemmen
Bij teveel inschrijvingen ingeval van sterk groeiend ledenaantal: wedstrijd op 2 dagen opsplitsen
(dag 1 = preliminaries; dag 2 figuren en finale)
Indien sterke stijging aantal leden: ‘kringwedstrijden’ of Provinciale wedstrijden
Toelaten dat men volgend seizoen ook in het jaar één keer van CV naar NV kan gaan en
omgekeerd? Te bekijken met Els
Sabam en Billijke Vergoeding – onderhandeling vanuit VZF (Els)
Stand van zaken verkoop scoreboeken: 15 verkocht, bedrag wordt eerstdaags overgeschreven op
rekening VZF
Stand van zaken DVD
Stand van zaken jurycursus D en C 2012
Stand van zaken werkgroep trainersopleiding (bijeenkomst 19 oktober)
Aan te passen sportreglement (o.a. juryvergoeding )
Sportreglement recreatieve wedstrijden > te publiceren op website na recreatieve meeting 25/10

VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
2-jaarlijkse bijscholing A-B juryleden?

Wie?

Els

Tegen wanneer?
Voorzien samen met cursus B eind
2013 onder voorbehoud dat FINA
clinics over nieuwe figuren en tech
routines al gegeven zijn.
Voorlopig niet
Voorlopig niet Vlaams, wel interclub
Bij vrij moment

Brevetten verplichten voor BK?
Brevettendag organiseren?
Informatie over de popjes van Ingrid online laten
zetten
Materiaalzak: flappen bijbestellen

vsb

Koen

Graag snel
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