VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Dinsdag 23 september 2014
Koen Colpaert, Wim Symoens, Robert Van Hecke, Mike Sarrazijn, Dirk Poelmans
Els Audenaert STC
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 19/6 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
START 2 POLO
Bijscholing zaterdag 20 september in het huis van de Sport te Gent – geannuleerd door te weinig inschrijvingen
van GZV en RSCM blijkbaar toch nog kandidaten om deze te volgen, zij hadden zich echter niet ingeschreven. Els
bekijkt de mogelijkheid om deze alsnog te organiseren (in combinatie met bijscholing schieten in november?)
U9 tornooien
Verslag kalendervergadering 20/9
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Iedereen is heel positief over het concept
Als iedereen tornooi moet organiseren = wat veel, we streven naar +/- 6 à 7 tornooien op 1 seizoen zodat ze
allemaal ook zeker voldoende bezet geraken
Waterpolofeesten = Pacofeesten (logo’s, briefpapier) kan je allemaal bij de VZF bekomen
Pacopak: zal voortaan gratis kunnen worden afgehaald, mits waarborg van 100€ wordt betaald
Els houdt bij voor welke tornooien ze welk soort medailles heeft meegegeven zodat de deelnemers niet telkens
dezelfde krijgen
Tip: stuur steeds 2 begeleiders per club, nodig voor deze leeftijd
Niet meer zo strikt zijn: inschrijven voor 15 september en niet meer kunnen deelnemen?! De clubs die jaarlijks
deelnemen vragen we tegen eind september iets laten weten en dan 2 weken geven om datum door te geven. Half
oktober moet de kalender ongeveer rond zijn om ook tijdig het zwembad te reserveren.
Zijn er clubs die in het jaar toch aan voldoende spelers komen om eens mee te doen, ze zijn welkom! Ook
zwemclubs zijn welkom – waterpolokalender zal ook op de pacowebsite komen te staan op termijn.
Organisatoren moeten zelf promotie maken bij de andere clubs om hun tornooien bezet te krijgen
Spelers die met U11 al competitie spelen worden niet geweerd maar we vragen wel aan de deelnemende clubs
om gezond verstand te gebruiken en heel goede spelertjes uit het recreantencircuit te weren. Bij onvoldoende
spelers kunnen altijd spelers van andere club de ploeg aanvullen, is beter alternatief dan toch goede spelers te
laten meedoen.
Kalender is +/- rond, enkel MZVA of WZK kunnen nog in april een tornooi organiseren indien ze wensen
Niet de bedoeling om jaarlijks fysiek samen te komen, dit is een kalender/evaluatievergadering die pas wordt
georganiseerd indien wijzigingen ah concept of evaluatie noodzakelijk zijn

Alle info: http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar	
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RECREANTENCRITERIUM
Verslag kalendervergadering 20/9
•
•
•
•

10 ploegen – 3 poules (1x4 en 2x3)
Vraag om vb Wachtebeke/Wezenberg (is enige mogelijkheid) af te huren en toch eindtornooi te organiseren, VZF
komt tussen? Els vraagt na – periode in mei (26 april laatste voorronde wedstrijd)
Er wordt onderling gekeken naar de nodige scheidsrechters, niet via de scheidsrechtercommissie
Wijziging o.a. +45 jarigen geldt de regel ivm 2 jaar geen competitie niet
! Eerder soort van Mastercompetitie geworden, mogen mensen met CV meedoen, toelaatbaar? Clubs hebben
onderling nog geen probleem gezien, zo houden.

U11-U13 COMPETITIE
Verslag kalendervergadering 20/9
•
•
•
•

U11 terug 5-5
Kalender blijft
7 december is er een kalendervergadering over het tweede deel seizoen
Voorstel om structuren op te richten met duidelijk schema – Dirk volgt op:
o Kalendercommissie: vorige kalender overnemen naar nieuwe seizoen en over discussiëren. Maart
presenteren en clubs voor eind april feedback geven o Sporttechnische commissie: leerlijnen - reglementen

PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Er zijn niet veel trainers die vorig seizoen bijscholing hebben gevolgd: 15
Geplande bijscholingen dit seizoen:
• Start-h2o-Polo - 20/09/2014 - Gent - 1,5u - GEANNULEERD
• Verbeteren en perfectioneren van technieken - 20/09/2014 - Dordrecht (NL) - 3u
• Coachen 15/11/2014 - Zeist (NL) - 3u
• Schieten 16/11/2014 - Mechelen – 3u
• Keeper – 8/2/2015 én 1/3/2015 – Mechelen - 12u – eerder opleiding!
Binnen het concept van permanente vorming trainers werd ook voor de waterpolo een bijscholingskalender opgemaakt,
bestaande uit bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Zwemfederatie, de Koninklijke Nederlandse Zwembond
alsook heel wat interessante bijscholingen van VTS-Plus rond coaching, creativiteit bij het nemen van beslissingen in
een wedstrijd, I-training enz
TRAINERSOPLEIDING
Start tweede cursus Eeklo/Gent – op zaterdag 6 september – 19 deelnemers
Initiator te Sint-Niklaas in 2015 > Els wacht op antwoord van Lien WZK
Trainer B gesprek met werkgroep: donderdag 18 september (Tom VTS, Mich, Maarten, Tom Callebaut, Herbert
Degrande, Frank Degryse, Els, Mike) > Instructeur B wordt tussenstap
SELECTIEWERKING
U13
− Limburg zoekt nog een trainer – Els neemt contact op
− Oost-Vlaanderen: voor provinciale tussenkomst – Koen/Wim onderhouden contact met Ria Flieberg
hiervoor
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−
−
−
−
U15-U17
−
−
−

Programma opgesteld volgend seizoen, FFBN komt met 1 U13 ploeg en zullen in het najaar (waarsch.
Paasmaandag) een tornooi organiseren
11/11/2014 – organisatie Vlaams-Brabant LZC – locatie Geerdegemvaart Mechelen
Draaiboek te overlopen en programma vast te leggen van zodra geweten is of Limburg ploeg heeft
Koen zal aanwezig zijn
Selectiedag goed verlopen
Programma is rond – nog tornooien te zoeken en sparringpartners
Begroting 2015 werd opgemaakt – 1500€ meer vragen voor 2015 + 1500€ over van vorig seizoen

Nationaal
Nationale coach stand van zaken:
− 10-tal kandidaten
− Wim deed met Wouter een eerste screening o.b.v. de binnengestuurde CV en maakte een selectie van
potentiële kandidaten. Wim stuurde deze rond via mail
− Twee kandidaten weerhouden die een case zullen voorbereiden (schets van Belgische situatie o.b.v. de
visienota die reeds werd verspreid). De kandidaten moeten hun visie hierop komen geven tijdens mondeling
gesprek met een aantal experts bij
− Moet allemaal gebeuren vóór de Nationale Sportcel 15/10 waarop de knoop zal worden doorgehakt
DAMES
− Voorstel om onder de clubs te kijken of er geen interesse is om binnen elke club een training voor te behouden aan
de betere dames (minimum 15 jaar)
− Koen polst eens of Patrick evt. interesse heeft hiervoor om deze trainingen te geven
− Mike volgt mee op
SPORTBESTUUR
− 2 nieuwe leden: Dirk Poelmans en Mike Sarrazijn
− Aanduiding voorzitter Wim Symoens en secretaris Koen Colpaert
− Afvaardiging nationale vergadering: Dirk Poelmans en Wim Symoens
− Takenverdeling:
o Promotie/U9: Koen
o Selectiewerking nationaal: Wim
o Opleidingen en bijscholingen: Mike
o Reglementen en structuur: Dirk
o Subsidies en Bloso: Robert
NATIONALE PUNTEN
− Werking nationale sportcommissie – sportbestuur optimalisatie
− Wedstrijdprogramma: niet besproken
− Vraag club: klopt dat kampioen moet overgaan, en bij weigering zakt naar derde > de kampioen die voldoet aan de
voorwaarden om een reeks hoger te spelen en dit pertinent weigert, dient het nieuwe seizoen te starten in de
laagste afdeling van de competitie (beslissing Nationale Sportcommissie)
− Aanpassen aan FINA categorieën i.p.v. LEN? > volgende vergadering
VARIA
− Beleidsplan VZF 2013-2016: infrastructuurbundel voor nieuwe zwembaden, selectiedoelstellingen (WOC
wedstrijden), promotieplan > naar volgende vergadering
− Tafelofficial: 61 deelnemers > positief maar weer meer inschrijvingen dan werd toegelaten
− Jeugdfonds: paar waterpoloclubs ingestapt – evaluatiepunten werden aangepast. Clubs die Start-2-Polo pakketten
afnemen, die U9 en recreanten meedoen, bijscholen en opleiding laten volgen door hun trainers worden beloond.
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen? Rik of Stefan 2x per jaar uitnodigen in het Sportbestuur? > naar
volgende vergadering
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−

Voorstel Wim: VZF Nieuwsflashen: link naar team waterpolosportbestuur – gezichtsherkenning? Nog te bekijken
samen met online inschrijven voor de Nieuwsflashen + leesbevestiging > Els bekijkt

VOLGENDE VERGADERING:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: 15 oktober
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