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VSB Synchro - jaarvergadering
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

18/9/2016
Zwembad Sint-Niklaas
VSB: Jasmien Dumortier, Alain T’Syen, Ingrid De Kimpe, Technisch
Directeur Sigrid Vergauwe
Clubs: KVO, LAQUA, AZSC, SKF, RSCM, WIOS, BZK,
Verontschuldigd: OK, Atlz, ZNA
Afwezig:
DDZZ
1. Organisatoren wedstrijden 2017 vastleggen
Zie voorlopige kalender 2017 – Enkele datums/locaties staan nog niet 100% op punt.
Inschrijving Junioren 2016 : 23 september
Inschrijving Miniemen 2016: 7 Oktober
Inschrijving Kadetten 2016: 21 oktober
Inschrijvingen Recreameet: Blijft beperkt voor dit najaar.
Senior/Master Meet: 30/9 voorinschrijving. 4 clubs ingeschreven. Beslissing genomen tijdens
de jaarvergadering: De wedstrijd gaat door.
Recreameetings worden bij voorkeur georganiseerd door Recrea Clubs. Bijna alle clubs
hebben nu een recrea-werking hebben en dus komen mee in aanmerking voor het organiseren
van een Recreameeting.
2. Vergoeding wedstrijdsecretaris
VZF heeft beslist dat wedstrijdsecretaris én hoofdscheidsrechter verplaatsingsvergoeding
krijgen
Alle wedstrijden uitgezonderd Vlaamse Kampioenschappen - de organisator betaalt zelf
volgende kosten:
a) Huur zwembad
b) broodjes en drank voor juryleden, sabam e.d.
c) verplaatsingsonkosten hoofscheidsrechter en wedstrijdsecretaris, zij dienen zelf hun
vergoedingsformulier, waarvan voorbeeld op de website, aan de organisator te geven
op de dag van de wedstrijd.
De organisator kan deze kosten aanrekenen als startgelden aan de deelnemende clubs pro rata
het aantal deelnemers.
De organisator bepaalt ook zelf of er inkomgelden voor toeschouwers worden gevraagd. Deze
toegangsgelden van bezoekers alsook catering zijn voor de organisator.
Vlaamse Kampioenschappen: bovenstaande kosten worden betaald door de VZF met b) =
forfait van max. 175€ gestaafd met onkostentickets
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Vergoedingsformulier staat online maar nog niet officieel gecommuniceerd
Vraag van WIOS: is het mogelijk om een online lijst wedstrijdsecretarissen op te maken zodat
clubs bij hen kunnen navragen of ze aanwezig kunnen zijn bij de door hen georganiseerde
wedstrijd + assisteren bij de organisatie : wordt behandeld op volgende VSB vergadering
Ter info: vanaf 1/1/ 2017 zal de boete tijdens BK voor zwemsters die de limietpunten niet
halen, opgetrokken worden naar €20 per zwemster.
3. Voorstel verplicht aantal te jureren wedstrijden voor juryleden
Waarom: grote instroom jury D en hoger de laatste jaren maar toch een tekort aan jury op
wedstrijden + het juryniveau is bij velen te laag omdat ze te weinig jureren.
Voorstel m.b.t. het invoeren van het verplicht aantal te jureren wedstrijden per jaar voor het
behoud van het juryniveau:
Degradaties (= zakken met 1 niveau) zijn mogelijk na het ontbreken van de nodige
wedstrijden of herhaaldelijk slechte evaluaties. Juryleden worden geëvalueerd a.h.v. hun
scores (meer bepaald hun afwijking), die geanalyseerd kunnen worden a.h.v. het wedstrijd
programma.
Een jurylid D kan gedegradeerd worden naar Jury D-brevet en is enkel nog bevoegd om
brevetten af te nemen.
Iemand die terug zijn niveau wilt behalen moet terug examens afleggen, zij die willen kunnen
dan ook terug de theoriecursus volgen.
Deze procedure is ook van toepassing voor juryleden die een hele tijd niet meer gefungeerd
hebben en terug actief willen zijn.
Beslissing nemen over: Wat met mensen die er 10 jaar uit zijn? Moeten die voor alle niveau’s
examen doen? Of enkel bv het niveau waarin ze opnieuw ingeschakeld willen worden?
(Concreet: wat met Nathalie De Roock? Ze heeft nu D niveau terug gekregen. Kan ze alsnog
gewoon examen doen om niveau C terug te krijgen?
Vraag: Wat gebeurt er met mensen die na meerdere negatieve evaluaties gedegradeerd
worden?
Kunnen ze terug examen doen om naar hun laatste niveau terug te keren? Moeten ze terug
cursus volgen?
Vraag van KVO om alle evaluatie-documenten naar iedereen te verzenden. Of minstens de
papieren versie mee te geven aan de juryleden na afloop van de wedstrijd.
Opmerking dat niet iedereen de cijfergegevens even makkelijk kan interpreteren. Misschien
kan er een visueel (grafieken) model gemaakt worden op basis van de geëxporteerde scores.
Wordt gevraagd aan Katrien Meert.
Voorstel van SKF, KVO en WIOS: bij het VC Junioren een test met nabespreking inlassen na
het jureren van elk figuur => voor elk jurylid een blad met nummers voorbereiden zodat elk
jurylid haar score + eventueel kort de reden waarom ze die score gaf, kan noteren.
Graag sluitend antwoord op deze vragen/opmerkingen/voorstel: wordt behandeld op
volgende VSB vergadering
Aantal te fungeren wedstrijden per jaar:
- Jury D: minimaal 2 figurenwedstrijden per jaar
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- Jury C: minimaal 2 figurenwedstrijden per jaar waarvan minstens 1 in combinatie met Free
Routines (volledige dag)
- Jury B : minimaal 2 figurenwedstrijden per jaar waarvan minstens 1 in combinatie met Free
Routines + 1 wedstrijd Technical Routines per jaar
- Jury A: functioneert als Hoofscheidsrechter maar ook minimaal 1 figurenwedstrijd per jaar
in combinatie met Free Routines + 1 wedstrijd Technical Routines per jaar effectief te jureren
Wanneer: Op de jaarlijkse kalendervergadering in september (aanvang september 2017)
moeten de juryboekjes door de clubafgevaardigden worden meegebracht ter controle van het
aantal gefungeerde wedstrijden.
4. Nieuwe selectiewerking – opzet
De selectiewerking van de afgelopen 10 jaar werd geëvalueerd. Het Vlaams Sportbestuur
Synchro, Technisch Directeur Synchro en de selectietrainsters hebben beslist om voor de
selectiewerking ná de miniemen focus te leggen op het behalen van EJK limieten en binnen
deze context de beschikbare middelen te investeren in de zwemsters die kans maken mee deze
limieten in 2018-2020-2022 te behalen.
Groepen: Talenten – U13 – EJK-selectie
Zie ook document Herziening selectiewerking 2017
Talenten
Voorlopig zelfde opzet – met Leonie – rond thema’s waarop meer moet worden gewerkt
December 2016: rond scullings bij transities
Pinkstermaandag 2017: rond extensies en vormspanning
Er zullen meer trainers per club toelaten worden op de talentdagen. Dit oa ifv aantal uren
bijscholing
Aanpassen Proeven talenten: posities moeten getest worden : Pike, Crane, Flamingo….+
Juiste uitvoering van wrikbewegingen. Hoogte minder belangrijk maken
Miniemen
Zelfde opzet als trainers worden gevonden + zoeken naar vaste trainers.
Oproep doen naar de clubverantwoordelijken. Zij zouden de trainsters binnen hun club
moeten aansporen om zich kandidaat te stellen OF melden aan de VZF dat ze goede trainsters
hebben waarna de VZF de trainster persoonlijk contacteert
De mailing van de VZF komt onpersoonlijk over waardoor de trainsters zich niet
aangesproken voelen en dus niet reageren op de oproep om zich kandidaat te stellen.
EJK
Meisjes training vandaag 18/9
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
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DANDOIS Aria
SAMYN Loes
VANDORPE Marieke
VAN DE PLAS Bo
WASTIJN Aube
BUFFEL Nina
GEORGE Amber
PLANCKAERT Axan

SKF
SKF
SKF
WIOS
WIOS
KVO
WIOS
SKF

2001
2001
2001
2001
2003
2003
2004
2005

COTTENIE Lotte
GILLEMON Babette
VANHULLE Hanne
NYSEN Claudia
VANHAMEL Elise
SAMYN Hannah
STEURS Dina
VANDEWAL Fien

SKF
KVO
KVO
SCB
AZSC
SKF
RSCM
BZK

Na deze training 18/9 volgt een evaluatie waarbij de synchrozwemsters zullen worden
geselecteerd die in aanmerking kunnen komen om EJK limieten te behalen in 2018-20202022.
Op het VC junioren zal met de betrokken ouders en trainsters (uitgezonderd deze van Fien en
Dina gezien zij niet deelnemen) worden samengezeten om het meerjarenplan verder toe te
lichten en af te stemmen. Er wordt ook nagegaan welke zwemsters bereid zijn mee in te
stappen en de nodige inspanning te leveren. Mogelijks zal ook een bijdrage worden gevraagd
wanneer de beschikbare middelen ontoereikend zijn.
VSB zit nog eens samen om dit verder uit te werken, info volgt nog
5. Aanpassing sportreglement naar FINA:
Zie sportreglement Synchroonzwemmen Artikel 2
Meisjes die willen deelnemen aan wedstrijden Junioren moeten op 1 januari van het jaar van
de wedstrijd minimum 15 jaar zijn.
Na opmerkingen blijkt dat de wijziging aan de reglementen onvoldoende duidelijk
doorgegeven werd aan de clubs.
Daarom komt er een overgangsregeling:
Vanaf Januari 2017 kunnen zwemsters geboren tussen 1 januari 2003 en 31 december 1999
deelnemen aan Juniorwedstrijden
Vanaf Januari 2018 kunnen zwemsters geboren tussen 1 januari 2003 en 31 december 2000
deelnemen aan Juniorwedstrijden.
Januari 2019
Januari 2020
Januari 2021
Januari 2022

°2004 kan deelnemen
°2005 Kan deelnemen
°2006 kan deelnemen
°2007 kan deelnemen

6. Aanpassing brevetten 1/1/2017 (nog niet online)
Brevet 1
1.4 oester:
- doel 2 en 3 hangen vast aan elkaar (kan je niet plooien in je bekken, kan je
ook niet met borstkas tegen bovenbenen)
- Voorstel: doel 2 = plooien in bekken , doel 3 = op diepste punt knieën en
voeten gestrekt met hielen van de grond
Brevet 2
Oefening brug (brevet 2) en holle rug (brevet 3) omwisselen van brevet
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Brevet 3
1.1 Split positie
- Enkel 1 split wordt gevraagd en doelen zijn moeilijk op planken te behalen
(dit is strenger dan bij selecties zelf)
- Voorstel: de 3 splits laten zitten waarbij volgens de puntenverdeling op de
selectiedagen, op elke split minstens een 8 moet worden gehaald:
geslaagd= voor elke split minstens een 8,
aan werken = 1 split minder dan een 8,
niet geslaagd = voor minstens 2 splits minder dan een 8
5.1-5.3
- Voor het stijgen naar vertical bent knee etc. is reeds wat kracht nodig, wat
nog niet aanwezig is, waardoor foute scullingen worden gebruikt
- Voorstel: de posities moeten niet van onder water beginnen (begin is vrij) –
ook het zinken bij vertical bent knee weglaten
+ aanpassing tijden vlinder naar 2’30”
6.

Varia – ingestuurde agendapunten:

Vraag KVO
We spelen binnen KVO met een idee om een wedstrijd in te richten enkel voor B ploegen.
Van miniemen tot junioren, enkel uitvoering ..... indien interesse uiteraard.
Wij zien nogal vaak ontgoocheling tijdens wedstrijden als er een B ploeg niet in de finale kan
uitkomen, en willen hen de mogelijkheid bieden om zich met andere B ploegen te meten.
Wij zouden dit kunnen organiseren in Oostkamp of Brugge...
Zou daar interesse voor zijn?
VSB: negatief advies
VK worden alle routines team gezwommen bij 12&U én 15&U. Junior zijn er zelden meer
dan 10.
BK: het is aan de clubs om te selecteren welke teams ze naar BK sturen
Vaak zijn het jongere meisjes die in de B ploeg zitten. Ze zitten daar om ervaring op te doen
in het zwemmen van wedstrijdroutines. Een deel van hen stroomt door naar de A ploeg,
anderen naar Recrea. Allen krijgen hun kans op een ander moment. Ontgoocheling kan net
een drijfveer zijn om extra inzet te tonen. Alles hangt af van de kadering door club en
trainster.
Maar er wordt een rondvraag gedaan bij alle clubs via volgende nieuwsflash om na te gaan
of er een draagvlak is voor een dergelijk initiatief – clubs die interesse hebben mailen naar
els@zwemfed.be
WIOS vraag
Zijn de vlaamse criteria ook open voor zwemmers van buitenlandse en waalse clubs, minstens
de figurenwedstrijd?
Antwoord VSB: neen, VC en VK zijn enkel Vlaams. BK is steeds open
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BIJLAGE KALENDER 2017
Internationale
Competitie

Competitie

28-29/1/2017

29/1/2017
GEWIJZIGD!

Brevettendag

LAQUA in Mechelen
Wachten op bevestiging
zwembad

Nederlands Kampioenschap Senioren
open voor Belgische Zwemsters

Vlaams Kampioenschap Junioren
open voor Nederlandse Zwemsters

SCB

Inschrijven tot 29/1 bij chantalkesters@gmail.com

Competitie

12/02/2017
GEWIJZIGD!

AZSC

Vlaams Kampioenschap Miniemen

Competitie

19/02/2017

ZNA

Open Belgisch Kampioenschap junioren

Competitie

11-12/3/2017

BRASS

Brussels Open Masters

Competitie

19/03/2017

Synchrokamp

15-17 april

KNZB 8-16 jaar

25/03/2017

NL

Selectiedag

17/04/2017

Paasmaandag

Miniemen

Competitie

23/04/2017

WIOS

Vlaams Kampioenschap Kadetten

Recreameeting

29/04/2017

BRASS

Preminiemen Anne Fontaine

Competitie

30/04/2017

BRASS

Belgisch Kampioenschap Kadetten

Competitie

01/05/2017

SKF

Open Belgisch Kampioenschap Seniors-Masters

Competitie

5-7 mei 2017

Swimming LUX

SL CUP-Luxemburg

Recreameeting

7 of 21 Mei

ATLZ

Voor niet-vergunninghouders, alle leeftijdsgroepen

Brevettendag

Mei

WIOS

Inschrijven: anne.vindevogel@telenet.be

Talentdag

05/06/2017

pinkstermaandag

Talenten

Competitie

10-

Internationaal

11/06/2017

Eindhoven NL

Synchro Beat open voor Belgische Zwemsters

SCB

Inschrijven tot 15/6 bij chantalkesters@gmail.com

17/09/2017

Hofstade

Alle Vlaamse Clubs

Competitie

08/10/2017

KVO Wachten op bevestiging
zwembad

Vlaams Criterium Junioren

Competitie

22/10/2017

AZSC

Vlaams Criterium Miniemen

Competitie

01/11/2017

KVO Wachten op bevestiging
zwembad
Of SCB

Vlaams Criterium Kadetten

Internationale
Competitie

Brevettendag

Jaarvergadering
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11/2/2017

NL

1/7/2017

ENL

Belgisch Kampioenschap miniemen

https://www.facebook.com/SynchrokampNL
http://www.synchrokamp.nl

Nederlands Kampioenschap Junioren
open voor Belgische Zwemsters

Recreameeting

Nov 2017

?

Competitie

11/11/2017

SKF

Competitie

12/11/2017

SCB

Flanders Senior/Masters Synchro Meet

OK

Flanders Synchro Open Kortrijk

Hofstade

Talenten

Internationaal jeugd
Talentdag

2426/11/2017
17/12/2017

Voor niet-vergunninghouders, alle leeftijdsgroepen
Open Belgisch Kampioenschap combo (alle
categorieën)

Krokusvakantie Maandag, 27 Februari 2017 Zondag, 5 Maart 2017
Paasvakantie Maandag, 3 April 2017 Maandag, 17 April 2017
Zomervakantie Zaterdag, 1 Juli 2017 Donderdag, 31 Augustus 2017
Herfstvakantie Maandag, 30 Oktober 2017 Zondag, 5 November 2017
Kerstvakantie Maandag, 25 December 2017 Zondag, 7 Januari 2018
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