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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

Maandag 29/12/2014
Hofstade
De Kimpe Ingrid, Babette Forsyth, Jasmien Dumortier
Sigrid Vergauwe, Van Der Gucht Evi,
Els Audenaert (STC VZF), Kimberly Vyncke
verontschuldigd: Janne Gousseau, Nathalie Van Heule
Stuyck Inge

Opmerkingen op het verslag van 29/9/2014: Inge Stuyck was niet aanwezig
1. Jury VZF
Jurycursussen 2015
B: 6 deelnemers - nog 2 praktijkexamen – allen nog assistent-ref najaar
2014
D:
13 deelnemers – herexamen 1 feb
Beoordeling cursus door de deelnemers: 8.4 theorie, 8 praktijk, 8.7 docent, 8.7 cursusmateriaal – de
opmerkingen worden op volgende vergadering besproken.
C:
12 kandidaten – examen 18/1
2015
A: 3 kandidaten ingeschreven. Els doet oproep: door gebrek aan A juryleden wordt een uitzondering
toegestaan op het aantal jaar dat je moet gefungeerd hebben. Iedereen die om deze reden hiervoor in
aanmerking kunnen komen, mag zich kandidaat stellen.
D: bij voldoende kandidaten – september
B: datum te bepalen
Jury evaluaties
Niets te melden
Schema opleidingen
2014
2015
2016
2017
D
D
D
D
C
B + WS
C
B + WS
A
A
WS = wedstrijdsecretaris – geïntegreerd in de cursus jury B
Varia
-

scoreboeken via AGO Books – 50 stuks besteld, nog niet geleverd

2. Kalender
2016: VK of BK junioren samen met KNZB organiseren? (was volgende stap in samenwerking met
KNZB): we zullen eerst kijken of we het VK senioren/masters eind november 2015 al samen kunnen
organiseren, dan evalueren. > Els heeft vraag gestuurd
3. Wedstrijden

VC Junioren Zwevegem
Afwezig zonder attest: /
Tekort jury: /
Tekort medewerker: RSCM 1
VC Miniemen Antwerpen
Afwezig zonder attest: Van Crombruggen AZSC
Tekort jury: /
Tekort medewerker: SCB 1 – RSCM 1
VC Kadetten Brugge KVO
Afwezig zonder attest: Demesmaeker WIOS, De Roock WIOS, Missiaen SKF
Tekort jury: LZC 1 – RSCM 1
Tekort medewerker: SKF 2 – SCB 2 – LZC 1
Wedstrijdsecretaris cursus 5 oktober
Effectief kandidaat wedstrijdsecretaris: Suzy Moons (niet junioren), Katrien Meert (SKF wedstrijden
enkel), Patrick Van de Poel, Hilde Vandenabeele + Ingrid zelf = 5 personen
Ingrid begeleidt hen verder. Bedoeling is dat net zoals bij juryoproep, wordt nagegaan wie op welke
wedstrijd gaat fungeren. De personen zullen paswoord van synchroflanders krijgen waarop de
inschrijvingen binnen komen.
Wedstrijdprogramma: niets te melden
Inschrijvingen/trekkingen 2015
Alle info t.e.m. het BK junioren 8/2 staat reeds online
Reglement Combo BK en Master categorie
Voorstel meenemen naar vergadering Nationaal: Minimum 8 zwemsters voor alle categorieën behalve
Masters met minimum 6 – waarom wij strenger dan FINA reglementen? Ingrid en Evi trachten dit via
de Sportcommissie toch te wijzigen!
Momenteel is regel: de organiserende club heeft de vrijheid om een extra categorie Masters of zelfs
Pré-Masters in de voormiddag toe te voegen naast Miniemen, Kadetten en Junioren. Ze beslist dan
ook zelf welke de deelnamevoorwaarden zijn.
Stand van zaken > nog niet ten gronde besproken
Resterende medailles
Er zijn nog voldoende medailles bij Ingrid
4.
Reglementen
Draaiboeken en reglementenbundels
Sportreglement competitiewedstrijd + lastenboek VK’s + draaiboek organisatie zou moeten
samengevoegd worden > Ingrid heeft ze bijna rond
Stand van zaken aanpassing reglementen recreatieve meetings
> nog niet aangepast gezien recreameeting in het najaar werd geannuleerd. Els en Babette bekijken
dit voor de wedstrijd 17/5
5. Selectiewerking
Algemeen
• Er moet vroeger gestart worden met een soort van selectiewerking + opvolging (lenigheid,
strekking > thuis oefenen noodzakelijk. De trainsters moeten te veel tijd spenderen op
basisaspecten. Strenger worden is ook noodzakelijk. Enkel zij met de juiste instelling, die thuis
hun opdrachten uitvoeren en progressie vertonen blijven in de selectie.
• Waarom zo weinig trainsters te vinden?
o Vergoeding is geen breekpunt – wel beschikbaarheid, goede trainsters doen al veel
voor eigen club
• Communicatie via clubs laten lopen ipv rechtstreeks naar de ouders?

•
•
•
•

Ouders weten eigenlijk weinig wat die selectiewerking inhoudt > steeds verwijzen naar de
website en alle info daar up to date op zetten – goed communiceren
Wildcards wanneer vb mensen afvallen op selectiedag door pech of kwetsure
Duidelijke regels en opvolging solo en duet
Voorstel voor wijziging van de selectiewerking werd besproken en wordt gecommuniceerd
naar de clubs

Junioren
2016: 21-24 december stage
Miniemen
Evaluatie Flanders
• Team: 2/6
• Solo: 11/11 – geen goede prestatie, was verwacht – in toekomst zullen we dan niet meer
inschrijven
• Duet: 5/9
Selectiedag miniemen > datum nog vast te leggen
Stage 2015: 17 t.e.m. 21 augustus
En voor 2016: 15-19 augustus
Uitrusting
De trainingen zijn aan vervanging toe, Els bekijkt of het mogelijk is deze te vervangen.

−

6. Jeugdfonds en Synchro
Nu: Paco concept = brevettendag organiseren – eigenlijk niet volledig correct, beter zou zijn de
Zeemeerminbrevet te integreren
! Els gepolst of Annemie van Wios dit wilt uitwerken > nog geen reactie

−

7. Brevetten
Nieuwe googledoc aangemaakt – er waren problemen met de online registratie, probleem zou nu
van de baan moeten zijn

−
−

−

−
−

8. Permanente vorming - opleidingen
Stand van zaken initiatoropleiding:
o Najaar Gent/West-Vlaanderen: 21 deelnemers – examen 22/2
Stand van zaken instructeur B:
o 15 kandidaten, nog niet allen algemeen gedeelte gevolgd
o Inhoud werd algemeen vastgelegd en auteurs gecontacteerd om teksten te schrijven
o Probleem vak Routines > Els contacteert Leonie KNZB of zij dit vak wilt geven
o Evi > cursusmateriaal jurycursussen even doornemen met Jasmien op wedstrijd?
o Gebruik van beeldmateriaal, moderne technologie in training: nog niemand voor
aangesproken – Els
o Uitbreiden tot senioren?
Bijscholingen najaar 2014:
o Jaarplanning: 22 februari Antwerpen: nog maar 3 inschrijvingen, Els doet oproep
o Wedstrijd KNZB: topics nog niet gekend
o Bijscholing vormspanning en lenigheid: maart/april door Valerie Van Heule (kiné) – datum
te bepalen
9. Beleidsplan
Selectiewerking – doelstellingen te herzien
Promotieplan – even on hold

−

9. Varia
Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – afvaardiging nationaal: wachten tot
sportbestuur voltallig is + Inge zou ontslag nemen maar nog niet gedaan.

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro:
Nationale Sportcommissie Synchro:
Vlaams Sportbestuur Synchro:

To do’s
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement:
aantal teams miniemen en Kadetten die mogen zwemmen tijdens
wedstrijden. > ze mogen allemaal zwemmen – aan te passen in het
sportreglement!
Recreatieve meetings reglementen
Promotieplan synchro
o Doel: meer leden en meer clubs
o Brevet zeemeermin
o clubfolders met foto’s
Jeugdfonds + Splash
Verplicht karakter bijscholing jury – nieuwe reglementen > Procedure
KBZB bekijken en voorstel doen + Nationale tussenkomst bij 4jaarlijkse reglementswijziging nog uit te klaren
Te bekijken FB van jurycursus D
Misschien voor de kandidaat juryleden die nog geen praktijk ervaring
hebben met synchroon zwemmen, zou het interessant zijn om ook
de basisbewegingen te leren kennen. Uiteraard is dit persoonlijk,
voor de coaches die kandidaat jury zijn is dit dan weer een
overbodig onderwerp.
feedback na oefening praktijk had goed geweest
Aspirant initiator – of soortgelijke: nagaan of er geen eenvoudige
cursus door de VZF kan worden georganiseerd, zonder diploma,
uiteraard bij voldoende kandidaten

Wie?

Tegen
wanneer?

?
Ingrid

Els/Babette
Els

2/2015
Prioriteit?

Els/Annemie
Els
2015

Evi

Els

Volgende
vergadering

