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Els Audenaert STC
/

1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 4/6 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. SELECTIEWERKING
Verslag vergadering Joeri/Maarten/Els op 27/8/2013
1.

U13
 Ook hier wordt test ingevoerd: 4x100m vrije slag, vertrek om de 2min15s
 Els contacteert Nicky of ze tegen eind september kunnen weten of ze tornooi organiseren en wanneer +
bevestiging deelname 11/11: bevestigd
 Programma werd doorgestuurd naar Stefan en Guy Claes, aan RSCM wordt gevraagd of zij instaan voor
de organisatie
 Meisjes U13 worden toch toegelaten

2.

U15 tot U17
 Planning selectiedag:
o 9u30-12u: U15
o 13u-15u30: U17
 Trainingsdagen Brugge liggen vast
o 12u30-13u30: droogtraining
o 13u30-15u: watertraining
o Pauze
o 15u30-17u30: watertraining met sparren tegen Vlaamse U17-U20 of buitenlandse ploeg o.a.
Douai, Nederland?
 Joeri/Maarten omschrijven de technisch/tactisch afnamemoment - beoordeling met +/- zodat
aandachtspunten kunnen worden meegeven tijdens het seizoen
 Joeri/Maarten kijken uit naar interessante tornooien
 Els checkt Parijs en Veenendaal en mogelijk stage met Zeist in kerstvakantie of paasvakantie
 Finaal blijven 13+2 keepers in de selectie per groep – op tornooi nemen we 13 personen mee
 Materiaal: ballen en caps geleverd = ok
 Afsprakennota op te maken (Els bezorgt draft)
 Voor de volgende training in oktober wordt nog eens samengekomen met de selectietrainers

3. START 2 POLO
Eerste draft van tekeningen werden doorgestuurd
Eind september – half oktober is heel de poster klaar en volgt feedback
Eind november helemaal klaar om af te stemmen met de drukker
Ter promotie krijgt iedere club een poster met toelichting rondgestuurd (timing eind december – kerstvakantie)
Techniekbeschrijvingen moeten nog uitgewerkt worden (Els haalt info uit de initiatorcursus)
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Voorstel Wim: Eventueel als opdracht aan de cursisten initiator geven: lesfiches opmaken ifv start-2-polo om deze dan
op termijn mee te verwerken in het concept
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
DEELNEMENDE CLUBS
ROSC, AZSC, ZNA, MZVA, RSCM, WZK, GZV
http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar
draft kalender online
valt nog niet onder het “Paco concept”
5. TRAINERSOPLEIDING
Stramien opgemaakt samen met VTS, Mich, Francois Deley en Joeri
Start zaterdag 14/2/2014 – te Hofstade/Mechelen
Er volgt in het najaar 2014 een tweede cursus Eeklo/Gent
Cursusverantwoordelijke = Guy Claes
Nog lesdagen vast te leggen met docent landtraining + nog wat cursusteksten aan te passen
6. PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
De Vlaamse Zwemfederatie start vanaf dit seizoen met een systeem van permanente vorming, waarbij we de trainers
willen aanmoedigen zich jaarlijks bij te scholen.
Waterpolotrainers die in het seizoen 2013-2014 3u bijscholing volgen krijgen hiervoor een erkenning door de VZF voor
het seizoen dat erop volgt (2014-2015).
Een eerste bijscholing (specifiek waterpolo) staat gepland op 8 december te Eeklo over schieten, docent is Michael De
Boever. Er zijn nog een aantal sporttakoverschrijdende bijscholingen gepland (staan op de kalender zwemmen)
Alle info staat op de website van de VZF onder trainers

7. INTERPROVINCIAAL TORNOOI 11/11/2013
Programma – voorstel Joeri ok
praktische? > Els vraagt aan Guy
Bad vrij van 12u-18u
8. RECREANTENCRITERIUM
8 ploegen – kalendervergadering 14/9/2013 te Sint-Niklaas









Universiteit Gent
DDZZ Zomergem
MZV Oud Eeklo
VWZ Willebroek
AC Active Company
WZK Wase
RSCM Mechelen
BGS Brussels Waterpoloteam

Tornooischema en reglement staat op de website
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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
 Beleidsplan VZF Waterpolo: Stefan is bereid hier aan te werken, Els stuurt voorbeeld door vanuit het zwemmen
 Identificatie van de spelers bij off. waterpolowedstrijden: huidige procedure – kopie pas blijft
 kandidaten sportbestuur: VZF gaat haar structuur herbekijken – on hold
 officialvergunning: mensen die tafelofficial zijn moeten officialvergunning hebben
 trainersfuncties, nv’s en afgevaardigden in assist: belangrijk dat alle clubs dit ingeven: zie nieuwsflash
 controle aangesloten recreantencriterium en U9 waterpolofeesten: spelers die hieraan deelnemen moeten
aangesloten zijn bij de club (verzekering): na afloop van een tornooi wordt dit door de VZF gecontroleerd en clubs
verwittigd wanneer de leden niet zijn aangesloten.
Data vergaderingen:
o 12/9 sportcommissie waterpolo
o 22/10 sportcel waterpolo
TO DO’S
VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 15 oktober – 19u Strop
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