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21/08/2018
Merelbeke
Wim Symoens, Wim Van Hecke, Nancy De Muelenaere, Bob Herregodts,
Els Audenaert, Mike Sarrazijn
Gilles Oosterlynck, Robert Van Hecke

Verslag vorige vergadering to do’s overlopen

Intro Mike
•

•
•
•

•
•

Meerjarenplan – is nog niet klaar om voor te leggen aan de clubs 15/9 – zal eerst worden
voorgelegd op de volgende vergadering SC. Heel korte toelichting wordt op 15/9 gegeven
zonder concrete inhoud en doelstellingen (wel al info over wijzigingen en opzet
selectiewerking).
LTAD – werkgroep met o.a. Nancy, Maarten, Peter DJ – oktober +/Stand van zaken directiecomité
U19, dames & senior Nationaal: opstarten in oktober, er wordt nog een U19 coach gezocht.
Gelijkaardig programma zoals de regionale werking. 2020 U19 nations Cup. We hopen tegen
eind september hierover meer informatie te krijgen vanuit de Nationaal Directiecomité. Nog
evaluatie met de huidige coaches dames en senior te doen.
Taakverdeling VSC – tijdens deze vergadering geeft iedereen aan binnen zijn mogelijkheden
op welke activiteit zij aanwezig kunnen zijn
11e – nancy eventueel

Toelichting nationaal vergadering
Wim S. licht de nieuwe regelgeving U11-U13 toe, deze wordt 21/8 verstuurd door Pierre.
Vlaamse activiteiten
1) U15-17 Selectiewerking
Bijeenkomst geweest met de trainers op 16/8
Spreiding hebben we niet kunnen garanderen door gebrek aan zwembaden
Opmerking Yoram m.b.t. afsprakennota – verplichting trainingen en wedstrijden
Ø 80% regel invoeren? – niet officieel – trainers kunnen deze wel hanteren
Ø Gewoon duidelijke afspraken maken
Wie is aanwezig op 9/9: Bob en op 16/9 Wim (11u30 – wie coördineert: Joeri)
idem keepertraining – Ilse – wie doet ontvangst: Bob

2) U13 werking
Data voor de interregionale U13 tornooien 11/11 (Mechelen) en 23/12 (Eeklo) laten
vastleggen in de kalender – doorgegeven aan Pierre
Data regionale training liggen nog niet allemaal vast
Regio – Antwerpen en Limburg – lobby Els en Mike om 4e regio te hebben en geen
spelers uit Antwerpen en Limburg hierbij te missen > te weinig spelers om 4e regio op
te starten
Walen op beide tornooien laten doorgaan in ruil voor onze deelname in charleroi: zij
nemen deel op 11/11 – niet op 23/12 en onze U13-15-17 mag deelnemen in
Charleroi
Medailles voorzien of iets anders – sleutelhangers VZF op
U13 selectiecriteria – gecoördineerd door Peter
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3) Varia uit vorig verslag
•

•
•
•

Volgend jaar al of later mee op te nemen in het meerjarenplan:
o Tactische voorbereiding – droog: vast stramien
o Conditie&stabiliteitstraining
o video’s bekijken
o trainers / spelers verplicht clinic volgen
o gastsprekers voor ouders - ref. video regels knzb (in het bezit van Guido) heel
interessant
Tenues: per leeftijdsgroep krijgen ze wat meer. Dit jaar waarsch. allemaal zelfde - VZF werkt
verder uit. Ontwerp tonen en feedback
Calambo – app om trainingen ed in te stellen – stopgezet
Uniformisering vergoeding trainers – tegen 1/1/2019 herzien – nog uit te werken naar
diploma

4) Stand van zaken VZF projecten en werking
Recreatieve tornooien U9 & 10 tot 15 & +15:

Interesse
U9

9

10-15 jarigen

7

Recreanten
+15j

11

Kalendervergadering 15/9 – draaiboek op te maken (Els)
Opleidingen:
• initiator Dendermonde september 2018: 12 inschrijvingen
• > vraag deelnemen als men 15 is – wordt intern met VTS besproken (Els en David)

•
•
•

initiator Aalst september 2019 ingepland
initiator herschrijven – dit seizoen (LTAD eerst nodig)
oproep kandidaten instr. B > zeer weinig reacties + zij die willen moeten module 1 volgen

Bijscholingen:
• Keepers
1) Jeugdkeepertraining 9/9 Mechelen: 14 keepers – 2 trainers
2) Seniorkeepertraining: 0 - geannuleerd
3) 2-daagse opleiding keepertrainer zoals in Mechelen 3 jaar geleden: geen interesse –
niet georganiseerd
• Waterpolo online: bijscholing op 15/9 – VZF heeft docent gevonden
• Waterpolo reglementen: geannuleerd gezien docent niet kan – volgend jaar
samenwerken met WZK, zij organiseren jaarlijks zo’n bijscholing.
• Swimconference juni te Antwerpen: ook voor waterpolotrainers interessant maken en
open stellen o.a. Ruben – Skill Up – andere suggesties?
Rondvraag waaraan hebben de trainers nood aan:
• Hoe videoanalyse toepassen in de club
• Info/begeleiding: Hoe spelers die buiten de lijnen kleuren terug bij de ploeg krijgen
• Wat gebeurt er in de landen rondom ons – vb scheidsrechter clinic was héél interessant maar
ook de clinics van Gabi – aandacht op kleine technische oefeningen
• Tactische clinic?
• Hoe kwalitatief trainen met beperkt aantal uren
• Mentaliteit van coaches en spelers naar belangrijke wedstrijden – Trainers zijn rolmodellen.
Supercoach online:
•
•

Workshop 15/9 – 3 inschrijvingen – BZK – Bree – HZS interesse als nieuwe club
AZSC al uitgestapt. ZNA, ROSC, GZV werken er intens mee – VZF volgt dit momenteel niet
op. Mee op te nemen in Meerjarenplan wat onze doelstelling hieromtrent is

Tafelofficials
VZF zorgt dat er 2 opleidingen in Vlaanderen doorgaan (september en januari).
• officialopleiding september Gent: 10 inschrijvingen voorlopig – Waterpolo online?
• Locatie januari? Antwerpen? Brussel?
• Volgende procedure werd reeds positief onthaald door de scheidsrechtercommissie –
zou in september in voege moeten kunnen zijn. Dit ligt stil, voorstel was:
•
•
•

Kandidaat-officials melden zich aan via de website van de Federatie (naar
analogie hoe wij nu reeds geïnteresseerden kandidaat laten stellen)
Ondertussen kunnen zij op jeugdwedstrijden t.e.m. U17 helpen de tafel te doen
naast een officiële tafelofficial, zij doen dan alvast ervaring op
Binnen het jaar na aanmelding moeten zij slagen voor de cursus (Federatie volgt
dit op)

Scheidsrechters
kan naar bovenstaande voorbeeld de VZF iets doen om meer scheidsrechters op te leiden – vb ook
dringend nodig voor recreatieve wedstrijden > in initiatorcursus steken

Start-2-polo
goed concept maar ligt stil door te weinig promotie > op te nemen in het meerjarenplan
Communicatie en sociale media
Aparte meeting organiseren met Gilles en Wim S. op de VZF. Zie mails Gilles
Contact opnemen met alle beheerders van alle communicatiekanalen zodat we maximaal kunnen
‘samenwerken ipv controle?’:
•

•

de beheerders van de instagram accounts van de nationale ploegen, zodat we er voor
kunnen zorgen dat we die accounts ook naar de volgende toernooien toe kunnen blijven
gebruiken.
black waves fb pagina

Een strategie bedenken of we alles onder 1 fb pagina steken, of voor elke nationale ploeg een aparte
pagina gaan oprichten en beheren. Dit moet niet direct gebeuren, maar er moet wel eens nagedacht
worden over hoe we waterpolo in de markt zetten als we het over de sociale media hebben en welke
content nu juist op welke pagina dient geplaatst te worden. Uiteraard moet dit voor de nationale
ploegen in overleg met de ffbn gebeuren.
Aantal likes op Waterpolo Vlaanderen zou moeten toenemen – afspraken maken wie post – volgende
vergadering – Gilles ook redacteur gemaakt
Waterpolo online – waterpolo krant – teveel initiatieven

