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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:

27 maart 2013

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

Evi Van Der Gucht, Babbette Forsyth, Ingrid De Kimpe, Koen De Backer
Inge Stuyck
Els Audenaert

1. Jury
Jurycursussen
2012
D: nog 1 herexamen te doen: wordt later gepland
C: nog 4 mensen moeten praktijktest afleggen
2013:
D in september – Els doet nog een oproep – tot op heden geen enkele kandidaat
B in december: 1 theoriedag en 1 examen, data worden in september vastgelegd
Vraag om af te wijken van minimum 2 jaar fungeren alvorens jury B te worden: regel blijft zoals
in vorig verslag + op website staat
Jury evaluaties
Deze zomer maakt Evi de evaluatie van de voorbije wedstrijden (vanaf het bestaan van de
evaluaties). De juryleden zullen een beoordeling/evaluatie krijgen met eventuele verwittigingen. Pas
in voor het seizoen 2014-2015 zullen sancties volgen. De evaluatiecriteria voor de toekomst zullen
nog worden vastgelegd.
Juryopleiding LEN/FINA
Momenteel is Evi de enige die zich bijschoolt voor LEN-FINA jury. Deze opleidingen zijn niet alleen
belangrijk zijn voor het internationaal jurylid zelf maar deze kan dan de kennis doorgeven aan onze
Vlaamse juryleden zodat iedereen (dus ook de clubs/coaches) up-to-date blijft.
Het is heel belangrijk voor de synchrosport (= jurysport!). Evi vindt het belangrijk dat er zich stilaan
nog iemand inwerkt en mee LEN-FINA jury wordt.
Om de 4 jaar moet een FINA-jury een clinic volgen en slagen, tussentijdse bijscholingen zijn niet
verplicht om FINA niveau te behouden
Ingrid merkt op dat er op AV begroting werd gepresenteerd met ‘Opleiding LEN Official’? Els gaat na
waarvoor dit dient en polst wat de mening van VZF is om extra jurylid op te leiden tot FINA-jury.
2. Recreatieve meeting
Volgende meeting DDZZ
12 mei DDZZ
WIOS, RSCM en LSVZ nemen al deel
Reglement recreatieve meetings: geen beperking aantal teams
Op inschrijvingsdoc nu max 5.
de
Indien nodig gewoon een 2 blad invullen
3. Vraag van KETNET
De uitzendingen van Mijn Dans is Top! starten op maandag 15/04. De eerste maandag na de
Paasvakantie dus.
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Alle details ivm aantal uitzendingen en heruitzendingen komen jullie later ook nog te weten. Nu alvast
het gewone schema.
We beginnen met de week van Jeroen Meus
Maandag 15/04: Kennismakingsgesprek Jeroen en Dimitri + deel 1 Cheerleaden
Dinsdag 16/04: deel 2 Cheerleaden + deel 1 Capoeira
Woensdag 17/04: deel 2 Capoeira + deel 1 Weense Wals
Donderdag 18/04: deel 2 Weense Wals + nabeschouwing Jeroen en Dimitri
Daarna dansen we met Saartje Vandendriessche
Maandag 22/04: Kennismakingsgesprek Saartje en Dimitri + deel 1 Rolstoeldansen
Dinsdag 23/04: deel 2 Rolstoeldansen + deel 1 Hip Hop
Woensdag 24/04: deel 2 Hip Hop + deel 1 Country Line Dance
Donderdag 25/04: deel 2 Country Line Dance + nabeschouwing Saartje en Dimitri
De middelste week is het aan Peter Van de Veire
Maandag 29/04: Kennismakingsgesprek Peter en Dimitri + deel 1 Breakdance
Dinsdag 30/04: deel 2 Breakdance + deel 1 Moderne Dans
Woensdag 01/05: deel 2 Moderne Dans + deel 1 Cha Cha Cha
Donderdag 02/05: deel 2 Cha Cha Cha + nabeschouwing Peter en Dimitri
Charlotte Leysen komt aan bod in de voorlaatste week
Maandag 06/05: Kennismakingsgesprek Charlotte en Dimitri + deel 1 Ragga
Dinsdag 07/05: deel 2 Ragga + deel 1 Rock 'n Roll
Woensdag 08/05: deel 2 Rock 'n Roll + deel 1 Waterballet
Donderdag 09/05: deel 2 Waterballet + nabeschouwing Charlotte en Dimitri
We sluiten af met Tom Waes
Maandag 13/05: Kennismakingsgesprek Tom en Dimitri + deel 1 Jazz Dance
Dinsdag 14/05: deel 2 Jazz Dance + deel 1 Popping
Woensdag 15/05: deel 2 Popping + deel 1 Flamenco
Donderdag 16/05: deel 2 Flamenco + nabeschouwing Tom en Dimitri
Elk weekend wordt er ook nog een compilatie van de hele week meegegeven. Normaalgezien is dat
op zaterdag.
Er was enig ongenoegen bij ouders en zwemsters van selectie.
‘Heldendans’ werd gezwommen door de selectiegroep = OK
Battle werd gezwommen door SKF met de 2 reserves van selectiegroep terwijl er uitdrukkelijk
gevraagd werd dat alles door de selectiegroep gezwommen werd.
Vraag om uitleg hierover is vertrokken naar Kimberly
De beslissing werd genomen deels op vraag van de filmploeg. We zijn overtuigd dat deze beslissing
met de beste bedoeling genomen werd.
3. Combo-wedstrijden
Reglement BK Open Combo
VSB wilt 4 wedstrijdpodiums: Miniemen, Kadetten, Junioren en Senioren
Elke zwemster zwemt in haar eigen leeftijdscategorie met uitzondering van de wedstrijd OPEN.
Open categorie : vanaf 12 jaar (laatste jaar miniem)
Masters worden opgenomen in Open categorie
In de OPEN wedstrijd kunnen teams samengesteld uit zwemsters uit verschillende leeftijdscategorieën
deelnemen.
Elke zwemster zwemt maximaal 2 routines (1 in voormiddag, 1 in namiddag
Ø Dit zal zo worden gecommuniceerd naar de KBZB (Ingrid)
Ø Voormiddag: medailles zonder titel
Ø Namiddag medailles + titel Kampioen Van België
Is goedgekeurd bij KBZB zonder verder protest of opmerkingen van de verschillende clubs.
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4.
Brevetten
Evaluatie: geen negatieve opmerkingen. De brevetten blijven behouden
Enkel 1 vraag ivm derde brevet binnen gekomen:
Ze moeten daar namelijk 100m wissel zwemmen in 2'15". Ik vroeg mij enkel af of de meisjes hiervoor
in het water moeten beginnen of een startduik mogen nemen - al dan niet van een startblok.
Aangezien ze daarmee toch weer wat tijd winnen, leek me dit toch nuttig om op voorhand te weten.
Het staat nergens beschreven bij de beschrijving van het brevet (ook niet op de afname formulieren).
Antwoord: verplicht met duik.
Els: gezien wisselslag in de brevetten zit – moet voor de initiator synchro ook vlinderslag in het
lespakket zitten – nog afwachten wat in de stam initiator zal zitten
5. Selectiewerking
Juniorenselectie:
Proeven worden aangepast voor de Junioren (bv zwemmen moet binnen kortere tijd, andere figuren in
de routine – Sigrid vragen aanpassing te doen).
Details van de selectiewerking wordt verder uitgewerkt in werkvergadering met Els, waarvoor Inge,
Sigrid en Jasmien uitgenodigd worden.
Selectie Kadetten en Junioren zijn categorie-gebonden (kadet zwemt in kadet categorie, Junior in
Junior)
Miniemenselectie 2013:
Is rond, stage ligt vast en extra trainingsdata, Valerie WIOS en Janne SKF zijn trainsters
Miniemenselectie 2014 = wedstrijden voor selectie van volgend jaar vastleggen in reglement en
online zetten.
Privé initiatief Juniorenteam BRASS en SKF
Zij willen op termijn deelnemen aan een EJK. Els heeft aan Kurt al laten weten dat dit waarschijnlijk
niet zal toegelaten worden, inschrijvingen moeten via KBZB. Hierdoor sluit je eventueel andere
clubzwemsters uit.
Als samengesteld team kunnen ze wel aan andere internationale wedstrijden deelnemen, naam
‘Belgium’, ‘Vlaanderen’ of ‘Wallonië’ mag niet worden gebruikt.
Een eventuele officiële werking met Nationaal Samengesteld Team Synchro moet eerst besproken
worden binnen VSBKZ en FFBN om reglementen op te stellen ivm selectie, trainingen,…….
Evaluatie junioren Servië
8-10 mei nam het Vlaams Junioren Team Synchro deel aan een de internationale wedstrijd Maja Kos
te Belgrado. Ze namen het op tegen enkel Servische clubs, wat jammer was voor een internationale
wedstrijd, maar het team haalde wel goud binnen. Resultaat team 70 ptn !!! (Op het EJK van 2011
e
eindigde Noorwegen in de finale op de 11 plaats met 66.260 ptn )
Eén van duetten haalde een bronzen medaille.
De Vlaamse Zwemfederatie wil de meisjes (en de trainsters!) alvast feliciteren met hun resultaat.
ste

Team: 1 plaats / op 4
e
e
Duet: 3 en 4 plaats / op 14
e
e
Solo: 5 en 10 plaats / op 16
Algemeen:
Goede samenwerking coach en assistent
Hecht team, positieve groepssfeer, werklustige en resultaatgerichte zwemsters
Stage, extra trainingen en wedstrijd dicht bij elkaar = goede voorbereiding
Weinig ademruimte ter plaatse, van vliegtuig recht in het zwembad voor training niet optimaal.
Hotel, wat te verwachten was voor 3* in Servië – onvoldoende maar hotel was geregeld door de
organisatie.
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Resultaten figuren, onder de verwachtingen. Na BK in januari is er, denk ik, nog weinig aan junior
figuren gewerkt binnen de clubs. Goede juniors worden dan ingezet voor seniorteam. Te onthouden
voor volgend jaar(en): clubs aansporen om zeker met de geselecteerden junior figuren te trainen.
Eventueel extra trainingen inlassen voor figuren?
Ook te bespreken tijdens werkvergadering over selecties – voorstellen:
• Trainsters met zwemsters binnen selectie samenroepen en samen meerjarenplan bekijken.
• Begeleiding van de zwemsters uit de selectie moet binnen de club afgestemd worden op de
selectie.
• De trainsters in kwestie moeten VTS opleiding en bijscholingen volgen
• Een verantwoordelijke aanduiden binnen elke club met selectieleden die de trainingen mee
opvolgt.
4. Nieuw wedstrijdprogramma
Het rekenprogramma dat sinds oktober gebruikt wordt staat intussen helemaal op punt, is in ACCESS,
clubs moeten hier dus nodige programma/licentie voor hebben
Exemplaar/handleiding bij iedere club en op de VZF
Marc Bouillon gaf een opleiding over het werken met dat programma op dinsdagavond 5 maart in
Charleroi en op zondag 10 maart in Hofstade
Nieuw programma is zoveel makkelijker in gebruik dat we het oude (aangekocht door KBZB –
aanbevolen door FINA) niet langer zullen gebruiken.
5. Evaluatie Wedstrijden
Aanbestedingsbedragen voor de organisatie van de BK’s
Op vraag van P. EVRARD beslist de RVB om de minimum aanbestedingsbedragen voor de
organisatie van de BK’s Synchro aan te passen:
BK SEN & BK JUN > min. 250 euro per BK (ipv. 50 euro)
BK MIN & BK CAD > min. 500 euro per BK (ipv. 50 euro)
Deze gewijzigde minimum-aanbestedingsbedragen zullen van toepassing zijn vanaf de
aanbestedingen BK 2014.
Is al op gereageerd door Dhr Willy Monfort. Wordt verder besproken tijdens volgende vergadering
Nationale Sportcommissie (dd 04/04/2013) waarna een mail naar de KBZB zal gaan vanuit de
Sportcommissie
13/1 VK junioren Hofstade
Forfait zonder medisch attest - geen
Tekorten aanrekenen medewerkers/jury : neen
17/2 Bree VK miniemen
Forfait zonder medisch attest - Janssen Benthe SCB
Tekorten aanrekenen medewerkers/jury? neen
23/3 Brussels Open Master meeting (BRASS)
Was een zeer aangename wedstrijd met zwemsters van heel uiteenlopend niveau. Deelname van 26
Clubs uit België (9), Nederland (5), Frankrijk (7), Duitsland (1), Engeland (1), Italië (1) en Zwitserland
(2).
VK Senioren en Masters: afgelast door te weinig inschrijvingen
Wordt verplaatst naar het najaar van 2013 en wordt OPEN.
Welke datum? Navragen bij volgende Nieuwsflash of via mail naar verschillende clubs met enkel die
vraag.
7. Sabam
Van de meeste clubs alle gegevens ontvangen. Op basis daarvan wordt een anonieme aanvraag
gedaan bij Sabam om de tarieven te weten
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8. Bijscholing Wrikken
Evaluatie: Positief
Mensen die deze bijscholing volgden zullen deze uren niet meer moeten volgen in de cursus initiator
die hopelijk snel zal worden georganiseerd

−
−
−
−
−

9. Varia
Stand van zaken verkoop scoreboeken: 23 verkocht – 16 nog in stock (Ingrid houdt ze bij)
Stand van zaken DVD?..... geen reactie van de mensen die hem zouden bekijken en scores op
geven.
Stand van zaken initiatoropleiding: schrijven van de cursus = Jasmien, vlot goed. Nu nog wachten
op groen licht om hem te organiseren, hopelijk start in oktober 2013
EJK 2013: dit jaar nog geen solo of duo naar EJK – vooropgestelde punten werden niet behaald
door de Waalse meisjes
Aan te passen sportreglement (o.a. juryvergoeding, volmachten ) en items uit deze vergadering
Wachten tot na de bekendmaking van de nieuwe FINA regels tijdens WK in Barcelona

Vergaderingen
− Nationale Sportcel synchro: 23 april
− Nationale Sportcommissie Synchro?
− Vlaams Sportbestuur Synchro: begin juni – nog vast te leggen
VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
Brevettendag organiseren?

Wie?

Materiaalzak: flappen bijbestellen

Koen

Tegen wanneer?
Voorlopig niet Vlaams, wel interclub
op eigen initiatief
Graag snel

5

