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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:

Maandag 9/12/2013
Conference Call

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

De Kimpe Ingrid, Van Der Gucht Evi, Stuyck Inge
De Backer Koen, Babette Forsyth,
Els Audenaert (STC VZF)

1. Jury VZF
Jurycursussen
2013:
D: 15 deelnemers – 12 geslaagd – 1 niet gekomen – 1 gestopt – 1 herexamen
B: 6 kandidaten examen na 1 mei
Jury evaluaties
Evi mee bezig – afwerking na de bijscholing
Schema opleidingen
2010
2011
D
C
A

2012
D
C

2013
D
B

2014
D
C

2015
D
B
A

2016
D
C

2017
D
B
A

Juryoproep vanuit de VZF voor de wedstrijden in het voorjaar 2014 (Els)
2. Kalender
Verslag bijeenkomst KNZB 19/11/2013
- Positief gesprek (samenwerking junioren/senioren/master wedstrijden)
- NK junioren op zaterdag 29 maart 2014 in zwembad De Vrolijkheid in Zwolle wordt
opengesteld voor Belgische deelneemster. Els communiceert dit nog naar de clubs
- Onze BK’s zijn al open voor Nederlandse deelnemers
- Onze kalender 2015 – er wordt rekening houden met hun wedstrijddata voor juniorensenioren-masters. Deze wordt pas in januari/februari opgemaakt door de nationale
sportcommissie. Vb voorstel VK Junioren 11/01 – BK Junioren 18/1 en dan NJK 24of25/1
Kalender 2014: onze BK’s zijn open, VK senior/master 30/11 ook open stellen. Al eens informeren
naar interesse uit Nederland (Els)
18 mei recreameeting DDZZ!
3. Wedstrijden
Criterium miniemen – AZSC – 20/10/2013
Afwezig zonder attest: /
Tekort jury: SKF 1 – KVO 1
Criterium kadetten – WIOS – 3/11/ hofstade
Afwezig zonder attest: De Jonghe Zoe en Bosmans Blyke
Tekort jury: WIOS 1
Criterium Junioren – KVO – 6/10
Afwezig zonder attest: /

Tekort jury: SKF – 1
VK Senioren en Masters – WIOS en RSCM – 24/11
Tekort jury: SKF – 2
Klacht SKF werd besproken. Communicatie op voorhand was duidelijk: info stond correct op de
formulieren en op de website. Er werd wel eerst een foutieve beslissing genomen door Ingrid (+niet
bevoegd) die wel rechtgezet werd op de correcte manier door de scheidsrechter > het volgen van de
reglementen primeert, anders creëren we precedenten. Graag begrip voor de situatie, gezien
onderbemand.
Wedstrijdprogramma: aanpassingen zijn gaande
Inschrijvingen/trekking 2014
Inschrijving VK Junioren ten laatste vrijdag 03 Januari om 15.00u. Trekking figurengroep 05 januari in
Hofstade (selectie Junioren)
Inschrijving VK Kadetten 24 januari. Trekking figuren 26 januari.
Reglement Combo BK
Voorstel meenemen naar vergadering Nationaal: Minimum 8 zwemsters voor alle categorieën behalve
Masters met minimum 6.
Muziek formaat door te sturen
Graag MP3 > wordt opgenomen in de wedstrijdrichtlijnen
CD als backup meebrengen. CD zal gebruikt worden indien de organiserende club geen MP3 kan
afspelen.
4.
Nieuwe FINA – figuren - Bijscholing voor A, B, C en coaches
Evaluatie bijscholing 7-8/12
Alle info werd al doorgestuurd naar de verschillende deelnemers. Of op USB doorgegeven.
De Manual die doorgegeven werd, is niet de definitieve Manual van de FINA. Die volgt pas in het
voorjaar. Al deze info zal nog naar de verantwoordelijken van de clubs worden gestuurd met de vraag
om deze verder te verspreiden naar hun juryleden en coaches.
Verplicht karakter maar werd dit jaar niet “gecontroleerd” > Procedure KBZB bekijken en voorstel doen
5. Selectiewerking
Evaluatie miniemen 2013
Ons team haalde Goud! Julie Verniers eindigde op de 6e plaats met haar solo. Het duet, gezwommen
door Julie en Loes Samyn, greep net naast het podium, onze Waalse vrienden deden het hier net iets
beter en kregen verdiend brons.
Kadetten/junioren 2014
Keuze solo duet Swiss Open - op het BK Junioren op 9/3 te Liedekerke
Clubs kunnen een "nieuw" duet of solo laten inoefenen met hun geselecteerde leden (definitieve
selectie wordt na de stage in de kerstvakantie bekend gemaakt). De namen van de solo’s en duetten
moeten op de datum van inschrijving via mail worden doorgestuurd naar de VZF en Ingrid.
Miniemenselectie 2014
Op paaszondag 20 maart 2014 wordt de selectiedag te Hofstade georganiseerd voor de samenstelling
van de VZF- ploeg. Er wordt een basisselectie van 20 meisjes gemaakt op basis van de resultaten
van de verschillende wedstrijden.
De best geklasseerde laatstejaars miniemen van 2013 voor de figuren, worden uitgenodigd om deel te
nemen aan het VK Miniemen in 2014. Op basis van de resultaten figuren van alle
miniemenwedstrijden van 2013 + het VK miniemen 2014 wordt de selectie gemaakt voor de VZF
miniemenploeg. Uit deze groep blijven na de selectiedag 10-12 zwemsters over. Na de stage kunnen
er nog miniemen afvallen en wordt de definitieve ploeg gevormd.

Stage 18 – 21 augustus 2014
Flanders Open Kortrijk: 29-30 november 2014
Extra trainingsdagen: meer spreiden – 3 tot 5 extra trainingen? Data nog vast te leggen
Kandidaat trainster: Valerie Couck – Els doet al een oproep naar evt. nog kandidaten
Kadetten – junioren 2015
Selectiedag zondag 28 september – Hofstade
Stage: van vrijdag 26 tem maandag 29 december 2014
Selectienormen
Verdere uitwerking opvolging en selectienormen > hiervoor werkgroepvergadering in mei/juni met TD
en trainsters
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8. Permanente vorming - opleidingen
Nog datum voor bijscholing 2014 vast te leggen : bijscholing droogtraining – lichaamsscholing –
lenigheid
Stand van zaken initiatoropleiding:
o Hofstade: al 16 inschrijvingen, nog 4 plaatsen
o Najaar Gent/West-Vlaanderen – planning op te maken als kalender 2015 gekend is
(februari nationale sportcommissie)
Op de VZF wordt bijgehouden wie een bijscholing heeft gevolgd in het kader van de permanente
vorming van trainers
9. Varia
Tegen 17 januari moeten voorstellen voor wijzigingen KBZB reglementen binnen zijn > Wordt op
de Nationale Sportcommissie besproken.
Stand van zaken verkoop scoreboeken: 29 verkocht – 11 nog in stock (Ingrid houdt ze bij)
Nieuwe samenstelling VSB: september 2014 streefdatum.
Geen reactie meer van Sabam: laten zoals het is

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro: geen datum op belswim
Nationale Sportcommissie Synchro: nog te bepalen
Vlaams Sportbestuur Synchro: nog te bepalen

VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement
Recreatieve meetings reglementen bespreken
Badpakken, Pyramides, in werkgroep te bespreken
met mensen uit recreatie
Promotieplan synchro
Jeugdfonds + Splash

Wie?
Koen

Tegen wanneer?
Graag snel

Babette/Els Voor mei 2014

Els
Els

2015
Januari 2014

