VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
Onder voorbehoud van goedkeuring
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Donderdag 7/11/2013
Strop Gent
Stefan Damman, Koen Colpaert, Wim Symoens,
Robert Van Hecke
Els Audenaert STC
/

1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 10/9 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
2. SELECTIEWERKING
Stand van zaken U13-U15-U17
23/10 conference call tussen Joeri, Maarten en Els ivm planning selectiewerking
U13
−
−
−
−
−

−
U15-U17
•
•
•

Alles loopt, ploegen gemaakt, namen gekregen
Selectietrainers gevraagd test af te nemen – 4x100, vertrek om 2m15s – tijden nog maar enkel van WVL
OVL en ANT ontvangen
11/11 Mechelen: Medailles ok – scheidsrechters ok
Paasmaandag 21 april – tornooi wallonië – Helios Charleroi?
Te evalueren op 11/11 (Els waarschijnlijk aanwezig)
o Sterkte teams – herindeling regio’s ipv provincies? Vb RSCM niet bij ANT > VSB niet direct
voorstander van
o Meisjes blijven toegelaten – Belg. Nationaliteit niet verplicht, niet gecontroleerd
Te bespreken met de trainers op 11/11: de werking in het voorjaar 2014 + mogelijkheid om eind mei een
wedstrijd te organiseren van de beste Vlaamse U13 tegen vb Nederlandse selectie?
Heel gevuld programma met veel oefenwedstrijden – staat online + communicatie hierover rondgestuurd
Tijdig te beginnen aan formaliseren van de testen, voorwaarden e.d. voor volgend seizoen
Mogelijk om data vrij te houden van wedstrijden > dan moeten we de trainingsdata al in mei doorgeven
voor volgend seizoen

3. START 2 POLO
Eerste draft werd besproken
Algemene indruk: te druk, alles te veel op elkaar, de figuren afzonderlijk allemaal wel goed, nog steeds is de manier
van caps tekenen niet echt strokend met de werkelijkheid
Wim gaat ook bij zijn spelertjes eens feedback vragen, Els doet dit op het interprovinciaal tornooi aan de trainers
Werkgroep bijeen te roepen – Els
Lancering zal eerder eind dit seizoen zijn, alles moet inhoudelijk 100% correct zijn
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
MZV misschien ook geïnteresseerd om in te stappen
http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar
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valt nog niet onder het “Paco concept” – Els heeft nog geen tijd gehad hiervoor
Specifieke PACO Waterpolomedailles zijn voorradig om al te verdelen onder de organiserende clubs
5. TRAINERSOPLEIDING
Inschrijvingen gestart - Start zaterdag 14/2/2014 – te Hofstade/Mechelen – Ruben Cools doet de krachttraining Cursusverantwoordelijke = Guy Claes
Er volgt in het najaar 2014 een tweede cursus Eeklo/Gent – startdatum af te stemmen met Mich/Swa
Maarten DB leest cursus nu na
Trainer B gesprekken op te starten één van de komende maanden
6. PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
op 8 december te Eeklo over Schieten, docent is Michael De Boever
verplichten op termijn? Idem initiatoropleiding?
7. BELEIDSPLAN WATERPOLO
Beleidsplan waterpolo
Stefan/Wim/Rik hebben wat voorbereid, Wim werkt verder af voor afstemming met de VZF en de KBZB – we zullen aan
Paul Mercier dan vragen om te vertalen
Maarten wilt wel aanzet geven voor het meerjarenopleidingsplan naar analogie van KNZB (als kapstok voor cursussen
– selectiewerking) …
8. RECREANTENCRITERIUM
8 ploegen, eerste wedstrijd 17/11
AZSC te laat ingeschreven (na kalendervergadering)
Spelerslijsten opgevraagd, komen binnen
9. VARIA
− Officialopleiding zaterdag 21 september: 35 komen opdagen, 12 maar ingeschreven en betaald – problemen bij de
reservatie van de zaal waardoor in de hal werd lesgegeven zonder beamer. > KBZB Wouter bekijkt dit – eens aan
bod laten komen in een sportcel waar Wouter ook is, of hij dit beter kan opvolgen?
− kandidaten sportbestuur: VZF gaat haar structuur herbekijken – on hold – 13/11 RvB VZF – zal niet meer voor dit
seizoen zijn
− trainersfuncties, nv’s en afgevaardigden in assist: belangrijk dat alle clubs dit ingeven: zie nieuwsflash
Data vergaderingen:
o ? sportcommissie waterpolo
o ? sportcel waterpolo
VOLGENDE VERGADERING: DONDERDAG 19 DECEMBER
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