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

Maandag 23/3/2015
Zwembad Sint-Niklaas
Wim Symoens, Dirk Poelmans, Robert Van Hecke, Guido Claes
Mike Sarrazijn
Els Audenaert STC
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 3/12/2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
NATIONAAL
Wim licht toe wat de afgelopen weken / maand zich heeft afgespeeld op nationaal niveau
Selectie
-

-

Peter Simons heeft zijn ontslag genomen. Peter was in dienst sinds november 2014. Tijdens de vier maanden
dat hij actief was in België heeft Peter kunnen constateren dat er jong talent aanwezig is dat mits frequenter en
kwalitatiever trainen binnen de club kans maakt om aan te sluiten met het Internationale waterpolo alsook dat
de wilskracht bestaat om het Belgisch waterpolo uit het slop te halen. Maar Peter ervoer ook dat België een
slapend waterpololand is met ingewikkelde sportieve bestuursstructuren & het enthousiasme bij clubs/spelers
voor het Nationale project ontbreekt. Bovendien heeft Peter moeten constateren dat de optie om door te
starten met een Nationale Senioren ploeg afwezig is. Hierdoor wordt de sportieve vooruitgang sterk afgeremd
en heeft Peter doen besluiten om nu al een punt te zetten achter zijn Belgisch avontuur. De VSB WP betreurt
deze beslissing maar kan begrip opbrengen voor zijn keuze.
Het is niet nieuw voor het VSB dat op nationaal bestuursniveau en tussen de VZF en FFBN communicatie en
samenwerking heel moeizaam gaat. Op niveau van trainers/trainingen verliep met de coaches Cyril&Bernard
FFBN, Joeri&Maarten VZF alles vlot.
Door het wegvallen van Peter is de dynamiek die er was bij samenwerking VZF/FFBN - U15/U17 ook
verdwenen, Peter speelde een coachende rol hierin.

Waterpolo online
-

Dirk en Wim hebben hier heel veel tijd in gestoken, onderhandeld over de prijs, vertalingen gedaan met Pierre,
een financieel voorstel ingediend bij KBZB secr-generaal om de kosten te verdelen onder de clubs.
Helaas wordt op nationaal niveau weer veel zaken in vraag gesteld en werden zonder overleg met de
Sportcommissie beslissingen genomen op vlak van financieringsplan, waardoor ook dit project op de helling
staat en niet op tijd kan worden uitgerold bij opstart seizoen 2015-2016.

VSB stelt zich ook de vraag of we niet op meerdere domeinen binnen VZF eigen initiatieven moeten opstarten ipv
Nationaal.
SELECTIEWERKING VZF
U13
− Evaluatie interprovinciaal tornooi 11/11/2014 Mechelen – Joeri heeft al gescout, al 12 goede spelers gezien
die er bovenuit steken.
− Paasmaandag FFBN – Charleroi = alles ok, provinciale clubs regelen zelf hun verplaatsing e.d.
− In overleg met Joeri, er volgt geen tornooi met Vlaamse ploeg nadien. Al drukker voor Joeri gezien het
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aantal trainingen werd opgedreven. Te bespreken wat volgend jaar wordt gedaan. > Wim bekijkt tegen 3
april met Peter Van de Biggelaar of er toch nog iets mogelijk is > niets uit de bus gekomen.
U15-U17
−
−

Trainingen met FFBN nog gepland > samenwerking werd geannuleerd. FFBN gaat ook niet mee naar
Parijs. FFBN spelers worden vervangen door VZF spelers.
Nog eindtornooi gezocht voor U17 vnl. (U15 gaat naar Parijs) – Peter Simons en Peter Van den Biggelaar
helpen mee te zoeken.

U11-U13 COMPETITIE
Stand van zaken werd niet besproken op deze vergadering
START 2 POLO
Aangekochte posters en stickers: 400
Verkocht: 155 (waarvan 50 – stock op RSCM)
Gebruikt in volgende clubs: RSCM, ROSC, VWZ, KWK, WZK, GZV, MZV, MZVA
Geen reactie op de feedback gekregen
U9 TORNOOIEN
Kalender ok, 9 clubs – 8 verspreide tornooien
Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF – standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten > nog geen actie genomen door Els
Nog niet geïntegreerd op Pacoweb – jeugdfonds: verschoven naar latere datum – te bepalen
Alle info op www.zwemfed.be 	
  
RECREANTENCRITERIUM
Kalender ok, 10 ploegen – 3 poules (1x4 en 2x3) – 10 mei = finale in Mechelen.
Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF– standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten > nog geen actie genomen door Els
Uitslagen staan niet op H2O polo
Kosten zwembad Hofstade/Mechelen voor de finaledag > VSB beslist dat deze betaald mag worden met het VZF
waterpolo budget. Op termijn beker voorzien d.m.v. sponsoring
Alle info op www.zwemfed.be
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Bijscholing Jaarplanning 22/2/2015 Aalst – 3u
7.25/10 gequoteerd – 7 inschrijvingen
Geplande bijscholingen dit seizoen:
• Keeper – 8/2/2015 én 1/3/2015 – Mechelen - 12u – 11 deelnemers
• 30/5/2015: bijscholing FFBN: Le colloque des entraineurs de WP - 9h à 13h à la salle de conférence d’
l’ADEPS “La Sapinette” à Mons Grand Large ( près de la piscine ) et l’orateur est Christian Fargeas de
Douai ( division 1 élite Française) et responsable de l’Ecole des Activités de la Natation ( ERFAN) et
responsable WP du Nord-Pas de Calais. Il va aborder 2 thème : la formation des jeunes joueurs WP en
France et la formation des jeunes arbitres
Vraag naar nog bijscholingen
> vormspanning / opwarming: VTS plus biedt deze aan
> via nieuwsflash topics vragen aan de clubs: Els
TRAINERSOPLEIDING
Tweede cursus Eeklo/Gent – nog 4 herexamen
Initiator in 2016 > Sint-Niklaas? > oproep gedaan voor kandidaten via nieuwsflash - voorstel Hofstade/Mechelen
Instructeur B Waterpolo: gesprek 24/3 met VTS en Paul Metz
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COACH ONLINE
Programma Paul Metz – Next steps?
Els gaat na wat ROSC heeft betaald en bespreekt verder de mogelijkheden met Paul en Maarten voor het gebruik van
Coach online & Vlaamse clubs
SPORTBESTUUR
− We verwelkomen Guido Claes terug
− Voorzitter – secretaris > worden gekozen als iedereen aanwezig is
− Voorstel om actiepunten van VSB WP op te lijsten in afzonderlijke file > opnieuw op agenda plaatsen, onvoldoende
aanbod gekomen
− Beurtrol opstellen voor aanwezigheid leden VSB WP op finale wedstrijden competitie
− Shared folder om authentieke files eenvoudig te archiveren en online ter beschikkingstellen voor leden VSB WP
VARIA
− Aanpassen aan FINA categorieën i.p.v. LEN > niet besproken
− Tafelofficialcursus: Els doet nog eens een oproep via nieuwsflash
− Jaarverslag 2014 + Beleidsplan VZF 2013-2016: infrastructuurbundel voor nieuwe zwembaden,
selectiedoelstellingen (WOC wedstrijden), promotieplan > niet besproken
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen? Rik of Stefan 2x per jaar uitnodigen in het Sportbestuur? > niet
besproken
− waarom Vlaamse clubs nog eens extra per wedstrijd moeten betalen terwijl het een nationale competitie is en zij al
inschrijvingsgeld aan de KBZB verschuldigd zijn > is reeds heel lang zo, wordt mee opgenomen in de besprekingen
met de VZF
VOLGENDE VERGADERING:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: 9/4
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