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1. Jury
Jurycursussen
D: 3/16 niet geslaagd – herexamen in januari – stemt Evi persoonlijk af met de meisjes
C: 15 ingeschreven
2013: D in september en B in december
Algemeen Jury
Voorwaarden om van Jury C naar Jury B te gaan worden gewijzigd:
• Minimum 2 jaar ervaring als C en gedurende die 2 jaar minimum 8 wedstrijden gejureerd
hebben
Juryleden die willen overgaan van D naar C, moeten 6 wedstrijden jureren. Vanaf heden geldt dat het
jurylid ook effectief moet fungeren:
• Indien teveel juryleden ingeschreven werden waardoor een jurylid niet wordt opgesteld, kan
de wedstrijd wel meetellen om de 6 te halen op voorwaarde dat het jurylid in kwestie meedoet
als schaduwjury. De organisatie moet daarvan op voorhand op de hoogte gebracht worden
zodat een persoon kan voorzien worden om die score te noteren.
Schaduwjury – praktijktest jury D: moeten ook flashen en dit vóór de werkelijke jury, niet enkel noteren
van de eigen punten.
Oproep jury
Els verstuurt deze week of volgende week nog een juryoproep voor de wedstrijden in het voorjaar
2013
Jury evaluaties
Vermits er extra instroom van nieuwe juryleden en de doorstroming naar een hoger niveau versneld
mogelijk is gemaakt, wilt het VSB er toch over waken om de kwaliteit van het jureren hoog te houden.
Juryevaluaties zijn reeds paar jaar mogelijk sinds het programma Sisto. Vanaf volgend seizoen zullen
deze ook effectief worden gebruikt:
• Op basis van de juryevaluaties (Sisto), zal 1 maal per jaar, op basis van verschillende
wedstrijden een jurybeoordeling worden gemaakt door de juryverantwoordelijke van het VSB.
• Indien nodig kan het VSB hieruit sancties nemen (=degraderen, opnieuw examen, nog niet
kunnen overgaan tot volgend niveau…..)
Ingrid stuurt alle evaluaties van vorige wedstrijden door naar Evi. Op basis hiervan zal al eens worden
nagegaan of criteria/percentages kunnen worden opgesteld voor de beoordeling van de juryleden.
Juryopleiding LEN/FINA
Momenteel is Evi de enige die zich bijschoolt voor LEN-FINA jury. Het is heel belangrijk voor de
synchrosport (= jurysport!) dat de informatie goed wordt overgedragen naar onze eigen juryleden. Evi
vindt het belangrijk dat er zich stilaan nog iemand inwerkt en mee LEN-FINA jury wordt.
Voorwaarden: jurylid moet 1 keer om de 4 jaar een clinic volgen en slagen
Els gaat na hoe de subsidiëring vanuit de KBZB juist elkaar zit.
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2. Recreatieve meeting
25 november – RSCM
Evaluatie: Positief.
Slechts 3 deelnemende clubs. WIOS, DDZZ, RSCM wegens laattijdige wissel van datum +
samenvallen met verschillende shows van clubs.
Volgende meeting DDZZ
Voorstel - 20 mei Pinkstermaandag of zondag 19/05? Els stelt de vraag
Kalender wedstrijden, recreatieve meetings en shows samen in één kalender zetten - overzichtelijk
3. Vraag van KETNET
Ella Nillis werd geselecteerd voor programma Ketnet. Els gaat stand van zaken na om dit mee te
kunnen communiceren naar de clubs
3. Combo-wedstrijden
VC Combo
We kregen de vraag of er meer dan 1 Combo per club ingeschreven mag worden voor de VK’s.
 Er zullen maximum 3 combo inschrijvingen per club worden toegelaten
 Te evalueren na volgende wedstrijden naargelang het aantal inschrijvingen.
Reglement BK Open Combo
VSB wilt 4 wedstrijdpodiums: Miniemen, Kadetten, Junioren en Open
Elke zwemster zwemt in haar eigen leeftijdscategorie met uitzondering van de wedstrijd OPEN.
In de OPEN wedstrijd kunnen teams samengesteld uit zwemsters uit verschillende leeftijdscategorieën
deelnemen.
Elke zwemster zwemt maximaal 1 routine
 Dit zal zo worden gecommuniceerd naar de KBZB (Ingrid)
4.
Brevetten
Beoordelingsformulier 3 staat online
Vanaf 1/1/2013 kan pas een CV worden gegeven indien de 3 brevetten werden behaald (uitgezonderd
masters).
5. Selectiewerking
Kadettenselectie:
Selectie kadetten wordt gemaakt na de kadettenwedstrijden: eind april 2013
Normen van junioren worden genomen voor de kadetten
Zondag 29 september 2013, 10u30-15u selectiedag te Hofstade
Juniorenselectie:
Zoals reeds eerder vermeld stopt de VZF met de financiering van het juniorenteam en wordt dit
vervangen door ondersteuning van het kadettenteam.
De clubs onderling zullen voor 2014 een Samengesteld Team Junioren oprichten, er zal worden
getracht de activiteiten op dezelfde data en locaties te laten doorgaan.
Proeven worden aangepast voor de Junioren (bv zwemmen moet binnen kortere tijd, andere figuren in
de routine – Sigrid vragen aanpassing te doen).
Selectie Kadetten en Junioren zijn categorie-gebonden (kadet zwemt in kadet categorie, Junior in
Junior)
Evaluatie miniemen – Flanders Open
Team: 4e plaats – Duet: 9ste plaats – Solo: 11e plaats
Internationaal Niveau was heel hoog
Het was een iets zwakkere lichting dan voorgaande jaren + keuze van de teamuitvoering was niet
optimaal.
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In de toekomst wordt voor de deelname aan deze wedstrijd een representatief kadettenteam of indien
het niveau van de zwemsters het toestaat zelfs een juniorenteam gekozen in overleg tussen het
Sportbestuur en de trainsters van de selectie.
6. Evaluatie Wedstrijden
7/10/12
Forfait zonder medisch attest – Beeckmans Maya WIOS
Geen tekorten aan juryleden/medewerkers
21/10/12
Forfait zonder medisch attest - Bougrea Abida – SKF en Heuts Mariet AZSC en Nilis Ella LZC
Geen tekorten aan juryleden/medewerkers
VK Junioren 2013
Hofstade ligt vast voor VK 13/01
Broodjes voor Juryleden: Ingrid
Muziekinstallatie: Leuven? – Evi gaat na
Inschrijvingen moeten ten laatste 27/12 om 15u binnen zijn

−

7. Agendapunten o.a uit vorig verslag en jaarvergadering:
Leeftijdsbeperking opheffen laatstejaarsminiemen -> deelnemen in kadetten?
Laatstejaarsminiemen die al 12 jaar geworden zijn op de dag van de wedstrijd, mogen voortaan
deelnemen aan het VK Kadetten bij de routines. Zo gaan we mee met de reglementering BK’s

−

Inschrijvingen VK’s wijzigen naar 3 solo, 3 duet, 2 teams maximaal per club.
Solo en duet enkel de eerste 12 + PS mogen zwemmen
Team: alle inschrijvingen mogen zwemmen.
Evaluatie na 1 jaar of dit haalbaar is

−

Bij teveel inschrijvingen ingeval van sterk groeiend ledenaantal is het volgende mogelijk: wedstrijd
op 2 dagen opsplitsen (dag 1 = preliminaries; dag 2 figuren en finale), oprichten van extra
wedstrijden – vb provinciale wedstrijden

−

Toelaten dat men volgend seizoen ook in het jaar één keer van CV naar NV kan gaan en
omgekeerd? Dit is administratief moeilijk bij te houden. Schrapping CV mogelijk in januari en in de
wettelijke ontslagperiode tussen 15 mei en 15 juni

−

Stand van zaken verkoop scoreboeken: 21 verkocht – 19 nog in stock (Ingrid houdt ze bij)

−

Stand van zaken DVD: wordt bekeken en gejureerd door de verschillende juryleden die reeds een
kopie hebben gekregen

−

Stand van zaken werkgroep trainersopleiding (bijeenkomst 19 oktober): waarschijnlijk volgt er in
het voorjaar een bijscholing “stuwingen” en “zwemtechnieken” – doel is assistent trainers op te
leiden die brevetten één en twee kunnen aanleren als start naar de competitie.

−

Sportreglement recreatieve wedstrijden > mag op de website komen

8. Worldoutgames 2013
4 augustus
Ingrid zal dit mee coördineren, in samenwerking met BRASS

•
•

9. Varia
27/01 BK Junioren : Hofstade is gereserveerd – VSB zal dit mee organiseren
EJK Limietpunten voorstel Sandra FFBN naar KBZB
Vlaams voorstel Solo 71,30, Duet 67,07, Team ??
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•
•

Limietpunten voor 14e plaats stellen. Cfr: ‘B Finale’ zwemmen
Waar halen? 1 wedstrijd Nationaal, 1 wedstrijd Internationaal.
Opmerking Inge:
Limietpunten team : op het laatste EJK werden slechts 11 teams gezwommen. Waarbij
Noorwegen als 11e eindigde met 58 punten, wat niet echt representatief is voor een EJK.
Dus misschien toch best de punten van het 10e team nemen = 70 punten
Dinsdag = Sportcommissie Synchro (wordt hierop besproken)
VSB vindt het raar dat Kurt Desmet niet als stemgerechtigde afgevaardigde voor Synchro daarin
zit. Momenteel zit er niemand van de RvB van VZF en FFBN met synchro achtergrond – gevoel
heerst dat er beslissingen genomen worden zonder kennis van zaken.

• SABAM:
Clubs moeten voor hun trainingen in principe een jaarcontract afsluiten met Sabam –
voorgrondmuziek – zie info op www.zwemfed.be onder clubsite – info
VZF kan contract afsluiten waardoor clubs één à twee categorieën zakken – gunsttarief.
Els doet bij volgende mailing een rondvraag bij de clubs – wie zich via de VZF wilt in orde stellen
Info volgt dus via de VZF-nieuwsflash

−
−
−

10. Agendapunten voor volgende vergadering
Aan te passen sportreglement (o.a. juryvergoeding, volmachten ) en items uit deze vergadering
Synthesetabel maken met zwemsters figuren, routines, juryleden en medewerkers + lege kolom
zodat de hoofdscheidsrechter kan invullen wie er effectief aanwezig is van de laatste 2
categorieën. Is makkelijk om een snel overzicht te hebben van de deelnemers, ook voor VSB.
Miniemenselectie: op basis van 2 wedstrijden in 2013 of uitbreiden naar resultaten uit 2012?

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

Wie?

Brevetten verplichten voor BK?
Brevettendag organiseren?

VSB

Informatie over de popjes van Ingrid online laten
zetten
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Criteria jurybeoordeling

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
op eigen initiatief
Bij vrij moment

Koen
Evi

Graag snel
Mei
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