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

Dinsdag 7/7/2015
Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Babette Forsyth, Jasmien Dumortier; Annemarie Vindevogel
Van Der Gucht Evi
Els Audenaert (STC VZF)

Verslag 16/4/2015 wordt goedgekeurd
1. Jury VZF
2013-2014
Nog herexamen en benoemingen – D&C: Evi en kandidaten zelf volgen op.
2015
D: 7 kandidaten
Cursus door laten gaan om te zorgen voor de continue instroom waarmee we de laatste jaren bezig zijn.
Cursus zal doorgaan op zaterdag 20 september:
B: Geen cursus, slechts één kandidaat – stemt persoonlijk af met Evi
Er gaat ook geen cursus wedstrijdsecretaris door, het systeem van wedstrijdsecretarissen moet nog met
Ingrid en Els bekeken worden.
Jury evaluaties
Niets te melden
Schema opleidingen
2014
2015
D
D
C
B + WS

2016
Najaar D
Voorjaar C
Voorjaar A

2017
D
B + WS
A

WS = wedstrijdsecretaris
Er wordt gekeken of de cursussen C en A reeds kunnen doorgaan in het voorjaar, dit in combinatie met
instructeur B waar Evi ook aan les geeft …
Oproep juryleden
Wordt opgenomen de nieuwsflash van augustus/september
2. Kalender
2016: VK of BK junioren samen met KNZB organiseren? (was volgende stap in samenwerking met
KNZB). > Els heeft vraag gestuurd, wordt intern daar besproken, nog geen info
Senior open masters op 22/11 : op de kalendervergadering 20/9wordt bekendgemaakt of deze
doorgaat
Brevettendagen oproep > via nieuwsflash
Kalender staat online > Els doet nog oproep voor organisatoren

3. Wedstrijden
VK Miniemen Bree
Afwezig zonder attest: /
Tekort jury: /
Tekort medewerker: /
VK Kadetten Liedekerke
Afwezig zonder attest: 3 WIOS - 1 SKF - 1 LAQUA - 1 RSCM - 1 SCB
Tekort jury: 2 BZK / 1LZC
Tekort medewerker: /
Opmerkingen wedstrijdverslag werden besproken, Els stuurt dit nog door naar Evi.
Conclusie uit de opmerkingen:
! Juryleden die minder goed jureren komen blijkbaar niet uit het evaluatieprogramma > Jasmien
stuurt het verslag dat ze heeft ontvangen van Frankrijk eens door
! Opmerkingen over de organisatie worden aan de organisator meegedeeld
! Briefing juryleden bij fout figuur > coach roepen en niet de zwemster aanspreken
Medisch attesten: zelfde reglement als KBZB nemen
Tot 24u ervoor kan je annuleren – daarna moet je medisch attest binnenbrengen of wordt forfaitboete
aangerekend. 30€ routine en 15€ per individuele inschrijving.
Els bekijkt vanaf wanneer dit in voege zou gaan
Kalendervergadering: zondagvoormiddag 20/9/2015 – Hofstade
Programma volledige zondag:
Ingrid en Jasmien, Annemie zijn alvast aanwezig
10u15: aankomst selectieleden junioren
10u15 – 12u: les jury D in Bloso sporthotel
10u30-12u00: testen lenigheid + aanleren stukje routine in de sporthal: Kimberly ook aanwezig
11-12u: kalendervergadering in vergaderzaal in het zwembad
12u-12u30: pauze in de cafetaria
12u30-15u30: zwem-, techniek-, routinetest in het zwembad
12u30-15u45: les jury D in Bloso sporthotel
Wedstrijdsecretarissen
Suzy Moons (niet junioren), Katrien Meert (SKF wedstrijden enkel), Patrick Van de Poel, Hilde
Vandenabeele + Ingrid zelf = 5 personen
> hoe maken we dit terug actief – vervanging Ingrid op termijn > Els en Ingrid bespreken dit op latere
termijn
Recreameeting:
Vanaf nu slechts 1 recreameeting organiseren – steeds in mei – WIOS is kandidaat voor 2016
Evaluatie:
Het was een succes! Het niveau lag een pak hoger dan de laatste keer, de manier van beoordelen
werkt goed.
Opmerkingen mee te nemen:
- De clubs vragen om de elementen wel degelijk in volgorde in de routines te steken en misschien
ook de elementen maar 1 keer laten terugkomen. > volgorde moet worden gevolgd, staat in het
reglement, volgende keer nog eens opmerkzaam op maken dat dit ook wordt gerespecteerd > Als
onervaren 'jury'-lid hierdoor gemakkelijker om de juiste figuren er uit te halen en te beoordelen.
- Een vak opmerkingen toevoegen bij de verschillende onderdelen? Er is plaats voor op het papier
noteren bovenaan dat toelichting mag gegeven worden.
- Juryleden steeds attent maken om opbouwende kritiek te geven ipv zinnen zoals: "Laag niveau,
echt zwak. > Maar waarschijnlijk beginners dus ze kunnen nog veel leren. " Waarschijnlijk
beginnertjes dus knap gedaan!" --> Tweede opmerking is veel aangenamer. Zoiets kan ook aan
de meisjes worden getoond
Wedstrijdprogramma: niets te melden
Inschrijvingen/trekkingen 2015
Vlaams Criterium Junioren – vrijdag 25/9/2015 moeten de inschrijvingen binnen zijn

Vlaams Criterium Miniemen – vrijdag 9/10 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Vlaams Criterium Kadetten – vrijdag 16/10 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Resterende medailles
Zijn er nog voldoende medailles? Ingrid checkt
4.
Reglementen
Draaiboeken en reglementenbundels
Sportreglement competitiewedstrijd + lastenboek VK’s + draaiboek organisatie zou moeten
samengevoegd worden > Het nieuwe sportreglement werd overlopen, de verschillen met Belgisch
reglement weggewerkt.
Deze zomer verder af te werken en nog te bespreken wanneer ze in voege gaan.
5. Selectiewerking
Junioren
2016: selectiedag 20/9/2015 – Hofstade + 21-24 december stage Hofstade
Wie uitnodigen op selectiedag:
! Top 25 volgens gebruikelijke methode uitnodigen: gemiddelde van de 2 hoogste scores van 3
à 4 wedstrijden van het afgelopen jaar/seizoen
! Als we naar de gemiddelde punten kijken, constateren we dat deze vrij laag liggen bij de
huidige TOP25 (streefpunten zijn 60 voor de figuren). Het is mogelijk dat er voor de eerste
keer minder dan 12 meisjes op de stage worden uitgenodigd en indien het niveau te laag is, er
geen team van 8 wordt gevormd na de stage, om deel te nemen aan de wedstrijd.
! De zwemsters die uit miniemenselectie komen en niet in de Top 25 staan: op langere termijn
hopen wij hiervoor iets te kunnen uitwerken > momenteel hebben we niet de middelen
(mankracht, tijd, financiële middelen) om ze te op te volgen
Miniemen
Stage 2015: 17 t.e.m. 21 augustus
Stage terug testen, wat wordt er mee gedaan? > zwakke punten blijven weergeven – opvolging is aan
de clubs – evt. onderwerp Leonie? Hoe opvolgen in POP? Zwemster zelf laten opvolgen?
3 trainsters > budget overschreden
Stage 2016: 15-19 augustus
Selectiedag: We gaan Paasmaandag nemen. Nieuwe regel: altijd eerste zondag van de paasvakantie
maar indien Paaszondag > Paasmaandag nemen.
Dina Steurs wordt gevolgd voor een televisieprogramma De Afspraak
Uitrusting
De trainingen zijn aan vervanging toe, gezien geen budget meer wordt dit naar 2016 verschoven
Sponsoring zoeken?
Talentdag 13 december
Opzet: alle talenten zijn terug uitgenodigd – trainsters reeds gemaild
Programma? Hofstade gereserveerd: 10u30-12u 1/3 sporthal en 12u30-18u zwembad
Testen worden aangepast n.a.v. beslissingen in de werkgroep – discussie over het al dan niet
opnemen van gewicht en lengte > nog niet beslist > Els gaat na wat ze bij de zwemmers doen.
Op termijn meerdere opvolgmomenten zoeken > vb op wedstrijden
Algemeen
• Algemene info over de selectiewerking met het waarom e.d. terug up to date te maken (Els)
http://www.zwemfed.be/competitie/synchroonzwemmen/selecties
• Intern draaiboek selectiewerking met praktische afspraken – naar volgend jaar te evalueren ifv
budget.

−

6. Jeugdfonds en Synchro
Nu: Paco concept = brevettendag organiseren – eigenlijk niet volledig correct, beter zou zijn de
Zeemeerminbrevet te integreren
! Annemie heeft wat uitgewerkt: blijkt te zwaar en niet het brevet dat de Walen ook gebruiken.
Nog verder te bekijken wat we er mee doen

−

−
−
−

−

−
−

7. Brevetten
Oproep doen voor brevettendagen?
o ook contactpersoon en datum inschrijvingen bijzetten vb 14 dagen op voorhand
standaard? Nog te bespreken
8. Permanente vorming - opleidingen
Initiatoropleiding
o Februari of september 2017
Stand van zaken instructeur B:
o Uurrooster wordt opgemaakt – teksten geschreven – op schema
Bijscholingen voorjaar 2015
o Aantal te volgen uren wordt opgetrokken tot:
" 6u trainers zonder diploma = Q3
" 8u trainers met initiator of instructeur B diploma = Q2
" 12u trainer A = Q1
" Volg je een opleiding = vrijgesteld in seizoen dat je slaagt
o Reeds 3 ingepland (inclusief talentendag)
o Laura Amoros : checken voor bijscholing rond opbouwen en acrobatic – Liedekerke –
Ingrid bespreekt dit met Laura, welk programma en wanneer?
9. Beleidsplan
2017-2020: opmaak het komende seizoen
9. Varia
Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – afvaardiging nationaal: wachten tot het
Vlaams Sportbestuur voltallig is
Kan er ook worden nagedacht over de mogelijkheden voor samengestelde teams en duetten in
Vlaamse wedstrijden > is concurrentie binnen de clubs veroorzaken > reglement blijft behouden.

Vergaderingen
−
−
−

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

To do’s
Wat moet gedaan worden?
Aanpassing sportreglement
Promotieplan synchro
o Doel: meer leden en meer clubs
o Brevet zeemeermin
o clubfolders met foto’s
Jeugdfonds + Splash + Zeemeermin
Aspirant initiator – of soortgelijke: nagaan of er geen eenvoudige
cursus door de VZF kan worden georganiseerd, zonder diploma,
uiteraard bij voldoende kandidaten
Verplicht karakter bijscholing jury – nieuwe reglementen > Procedure
KBZB bekijken en voorstel doen + Nationale tussenkomst bij 4jaarlijkse reglementswijziging nog uit te klaren

Wie?
Ingrid
Els

Tegen
wanneer?
september
Prioriteit?

Els/Annemie
Els

Prioriteit?

Eind 2016
bespreken

