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Cijfergegevens – clubs en leden 
 

Clubs Waterpolo 

 

In 2018 zijn er geen waterpoloclubs of afdelingen gestopt 

Aantal WP-clubs 2017 2018 

Antwerpen 5 5 

West-Vlaanderen 8 8 

Oost-Vlaanderen 7 7 

Limburg 4 4 

Vlaams-Brabant 2 2 

  26 26 

 
Sporters 

 
Er is een continue stijging (38% t.o.v. 2005) binnen de competitieleden waterpolo merkbaar, in 2018 zien 
we een heel kleine daling. De toename is voornamelijk binnen de jeugd 8-14 jaar.  
 
De competitiespelers 50+  dalen. Waarschijnlijk is dit te wijten door de instroom van de masters in het 
recreantencriterium, waar we een toename zien van het aantal ploegen met ex-competitiespelers.  
  

  2006 2010 2015 2016 2017 2018 2006-2018 aandeel stijging 2016-2018 % 

8-10 jaar 80 121 146 170 226 215 135 26% 45 26% 

11-12 jaar 144 171 215 241 293 295 151 29% 54 22% 

13-14 jaar 192 210 222 253 273 300 108 21% 47 19% 

15-16 jaar 193 199 229 194 233 250 57 11% 56 29% 

17-18 jaar 160 137 162 183 191 155 -5 -1% -28 -15% 

19-24 jaar 211 270 256 240 262 258 47 9% 18 8% 

25-49 jaar 345 360 368 367 377 368 23 4% 1 0% 

> 50 jaar 32 48 47 40 31 31 -1 0% -9 -23% 

  1357 1516 1645 1688 1886 1872 515 100% 184 11% 
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Bovenstaande grafiek toont duidelijk dat de dropout zich vnl. situeert op 15-16 jaar. Er dient nader 
onderzocht te worden of deze spelers de stap zetten naar recreatief waterpolo. Deze cijfers kunnen 
momenteel nog niet accuraat en op een eenvoudige wijze uit het ledenbestand Assist worden gehaald. Het 
totaal aantal recreatieve leden wordt op +/- 350 geraamd. In 2019 willen we hiervan exactere cijfers 
kunnen geven. 
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Trainers – opleidingen en bijscholingen 

 
OD6.1 Vanaf juli 2020 vertoont de gewogen gekwalificeerde trainersgraad een stijgende trend 
 
Tot op heden kunnen we geen accurate gewogen gekwalificeerde trainersgraad per discipline uit Assist 
halen. Je vindt cijfergegevens over deze sporttakoverschrijdende doelstelling onder het bestuurlijk 
jaarverslag. Jaarlijks maken we een opleidingskalender op (A6.1.8) i.f.v. de vraag vanuit het veld.  
 
We slagen er in om voldoende trainers te motiveren een trainersopleiding Initiator Waterpolo te volgen,  
waardoor er jaarlijks één cursus kan doorgaan, wat gezien de toch wel kleine discipline, voldoende is. Ook 
in 2019 staat er een cursus ingepland. 
Jaarlijks worden trainers met het initiatordiploma gemotiveerd en aangespoord om voor een hoger niveau 
te gaan, nl. instructeur B, maar tot op heden zijn er nog onvoldoende kandidaten (3) om deze te 
organiseren. 
Van de 8 trainers met het diploma Instructeur B, afgestudeerd in 2016, zijn er 6 kandidaat om door te gaan 
tot trainer B. 
We bekijken in 2019 of er na een volgende oproep nog meer kandidaten voor instructeur B om hiervan een 
nieuwe cursus op te starten of met de uitwerking van Trainer B aanvangen. 
 
De voorziene screening (A6.1.11), werd i.s.m. met de VTS uitgesteld gezien de opleiding reeds via de 
nieuwe richtlijnen werd opgesteld en de screening binnen de VTS geen prioriteit had.  De screening zal pas 
doorgaan in 2019-2020, wanneer er een nieuwe voltijdse sporttechnische medewerker waterpolo in dienst 
is.  
 
Trainersopleidingen VTS Waterpolo  

Initiator 2016 2017 2018 2019 

Aantal cursussen  1 1 1 1 

Locatie Aalst Nieuwpoort Dendermonde Aalst 

Aantal deelnemers 15 12 13  

     

Instructeur B 2016 2017 2018 2019 

Aantal cursussen  1  
 

 

Geslaagd 8  
 

 

Geïnteresseerden o.b.v. oproep    3 
     

Trainer B       2019 

Geïnteresseerden o.b.v. oproep       6 

 

OD6.2 Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend 
 
De VZF wil deze doelstelling realiseren via het systeem van Permanente Vorming. Trainers en lesgevers 
krijgen een erkenning voor de gevolgde bijscholingsuren en/of opleidingen en trachten we zo te motiveren 
om zich jaarlijks voldoende bij te scholen. Dit is ook gekoppeld aan het Jeugdfonds. Alle info staat op onze 
website. 
 
Jaarlijks maakt de VZF een bijscholingskalender op (A6.2.2) o.b.v. de vraag binnen het veld. 
Waterpolotrainers zijn weinig bereid bijscholingen te volgen, vooral omdat zij, vaak zelf nog spelen als 
senior. De overvolle wedstrijdkalender speelt hierbij ook parten. 
 

http://www.zwemfed.be/trainers-lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming
http://www.zwemfed.be/trainers-lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming
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Alle info staat op onze website  
 
Aantal Permanent Gevormde Trainers Waterpolo 
  2016  2017  2018  

Erkende recreatieve trainers (3u)     6 3 

Erkende competitieve trainers (6u)     30 12 

Totaal 45 36 15 

 
Slechts 15 trainers schoolden zich in 2018 bij t.o.v. 56 in 2016, toen nog 3u bijscholingsuren verplicht 
waren voor zowel competitief als recreatief trainersniveau. In 2016 zijn veel clubs opgestart met 
SuperCoachOnline en hebben binnen dit kader de georganiseerde workshops volgden.  
 
Aantal georganiseerde trainersbijscholingen door de VZF 

  BIJSCHOLINGEN TRAINERS Indicator 

2017 
Gerealiseerd / 

(voorzien) 

2018 
Gerealiseerd 
/ (voorzien) 

 
2019 

A6.2.2 Bijscholingen Bijscholingskalender      

  Themagerichte bijscholingen   4 / (3) 3 / (3) 2 

 
Gepubliceerde bijscholingskalender 2018 en seizoen 2018-2019 

ERKENDE TRAINERS BIJSCHOLINGEN DATUM ORG.  LOCATIE ERKENDE 
UREN 

Waterpolo tafelofficial 27/01/2018 VZF Antwerpen 3u 

Bijscholing bestuurders 8/09/2018 VZF  Antwerpen   

SwimConference 08-09/09/2018 VZF Antwerpen   

Jeugdkeepertraining t.e.m. U17 9/09/2018 VZF Mechelen 6u 

Waterpoloreglementen geannuleerd 15/09/2018 VZF Gent 3u 

Waterpolo tafelofficial 15/09/2018 VZF Gent 3u 

Workshops Supercoach Online 15/09/2018 VZF Gent 3u-6u 

Keepertraining (U17 en ouder) geannuleerd 16/09/2018 VZF Eeklo 6u 

Dag van de Trainer 15/12/2018 Sport 
Vlaanderen 

Gent   

Workshop waterpolo pressing/duels 4/01/2019 SportGROW
talent 

Zeist (NL) 3u 

Waterpolo tafelofficial 26/01/2019 VZF Antwerpen 3u 

Bijscholing zwemmen voor waterpolo 20/03/2019 SportGROW
talent 

Zeist (NL) 3u 

Waterpolo tafelofficial 23/03/2019 VZF Leuven 3u 

Workshops waterpolo Swim Conference 8/06/2019 VZF Antwerpen 3u-6u 

 
De cursus waterpoloreglementen diende geannuleerd te worden wegens onbeschikbaarheid van de 
docenten. Voor de keepertraining waren er te weinig inschrijvingen om deze door te laten gaan. 
 
In 2019 gaat bekeken worden om voor trainers op competitieniveau, workshops Waterpolo op de 
Swimconference te brengen, we hopen hiermee meer trainers te bereiken gezien deze buiten de 
competitieperiode liggen. Hierbij wordt mogelijks samengewerkt met KBZB 

  

http://www.zwemfed.be/trainers-lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming
http://www.zwemfed.be/erkende-bijscholingen/waterpolo
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Sportaanbod waterpolo recreatief en competitief 

 
OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en 
brede zwemsportbeoefening. 
 
Er wordt afgestapt van het uitschrijven van een sportmodel over de verschillende sporttakken heen (zie 
ook Bestuurlijk Jaarverslag). Er zal meer gekeken worden naar de specifieke noden per sporttak. Een 
nieuwe medewerker Waterpolo zal in 2019 in dienst treden en het beleid rond Waterpolo verder 
structureel vorm geven. 
 
Competitief waterpolo 
 
De waterpolocompetitie valt onder de bevoegdheid van de KBZB, waardoor hierover geen verslag wordt 
uitgebracht. Vanaf 2019 zal de nieuwe medewerker waterpolo dit mee opvolgen en waar mogelijk 
ondersteunen, in het belang van de Vlaamse clubs (A8.1.9). 
 
Recreatief waterpolo 
 
Het recreantencriterium blijft stabiel wat betreft het aantal deelnemende ploegen waardoor een opdeling 
per regio én per niveau kan worden gemaakt. We verwelkomen een aantal nieuwe VZF ploegen, een FFBN 
ploeg haakte af.  
 

Seizoen 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 2018-2019 

Deelnemende ploegen 6 8 10 11 14 15 15 

Niet-VZF clubs 1 2 2 2 5 4 3 

Nieuwe ploegen     2 1 3 2 2 

Gestopt na vorig seizoen     0 0 2 1 2 

 
In 2018 deed 1 nieuwe club, Orca Bilzen, mee aan de U9-Paco tornooien, wat ons op een deelname van 11 
clubs brengt, met een mooi gespreide kalender van 10 tornooien. 

      
Seizoen 2013/2014 2014/2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Deelnemende clubs 5 9 10 10 11 

Nieuwe clubs   2 0 0 1 

Gestopt na vorig seizoen   1 0 0 0 

Aantal tornooien 5 8 10 10 10 

 
In het najaar 2017 startte de VZF met recreatieve tornooien 10-15 jarigen, de leeftijdsgroep tussen U9 en 
het recreantencriterium, een concept dat ook in 2018 werd verder gezet, met succes! 
 

Seizoen 2017-2018 2018-2019 

Deelnemende clubs 7 7 

Nieuwe clubs   1 

Gestopt na vorig seizoen   1 

Aantal tornooien 5 6 

 
Met een nieuwe medewerker waterpolo in dienst te nemen in 2019, hopen we ook op het recreatieve 
domein de nodige ondersteuning te kunnen geven om het recreatief waterpolo te doen groeien (A8.1.9). 
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Zo gaat in 2019 het project BeachWaterpolo van start. Hiervoor werd bij Sport Vlaanderen een project 
ingediend (Innovatieve Beleidsfocus).  
 
Om het waterpolo aantrekkelijker te maken, te vernieuwen, werd internationaal deze variant ontwikkeld, 
naar analogie van Beachvolley, Beachpolo enz. BWP (Beachwaterpolo) wordt op een kleiner 'veld' gespeeld 
dan het traditionele waterpolo, met minder spelers. Hierdoor gaat het spel sneller en worden er meer 
doelpunten gescoord, wat het aantrekkelijk maakt om naar te kijken en supporteren. 
 
BWP kan gespeeld worden volgens officiële FINA reglementen (4 tegen 4), maar kan ook recreatief worden 
beoefend met 4-8 spelers per team, zonder al te veel spelregels. Zo staat het open voor alle leeftijden, een 
ideale activiteit met familie of vrienden. 
 
Ondersteund door Sport Vlaanderen, wil de VZF met het project BWP ervoor zorgen dat de sport meer 
aandacht en publiciteit krijgt bij het grote publiek en hierdoor een groei van de sport bewerkstelligen 
(meer leden & clubs). Doel is ook om op termijn van BeachWaterpolo een aparte (zomer)discipline maken. 
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Talentdetectie- en ontwikkeling 
 
 
Alle informatie, programma vind je terug op onze website. Het talentdetectie en -ontwikkelingsprogramma 
voor waterpolo (A8.1.7) situeert zich op 3 niveaus:  
 

1) U13 gemengd, regionaal en Vlaams 
 
De U13 selectiewerking vindt voornamelijk plaats op regionaal niveau, met een 2 selectietrainingen per 
regio (3) waarbij 3 regionale ploegen worden gevormd, die deelnemen aan 2 interregionale tornooien, 
georganiseerd door de VZF. Op deze tornooien wordt gescout en een Vlaamse selectieploeg opgesteld. 
Deze trainen 4-tal keer samen, ter voorbereiding aan één internationaal tornooi. 
 

2) U15-17 jongens Vlaams 
 
In september 2018 werd naast de reeds bestaande selectiewerking voor U15 en U17 jongens, ook een 
U15-U17 meisjes selectiewerking opgestart. Er wordt maandelijks getraind met deelname aan 2 
internationale tornooien (2018-2019: Eindhoven en Charleroi). Er werd samengewerkt met een kinesist 
voor de droogtrainingen en van elke speler werden trainingsgegevens opgevraagd conform Topsport 
Zwemmen. 
 

3) Nationaal 
 
Sinds 2018 is er Nationaal een selectiewerking voor U19 jongens, senioren en dames zodat er aansluiting is 
op de Vlaamse selectiewerking.  
 
We trachten in 2019 een nauwe samenwerking te creëren tussen de verschillende partijen (KBZB-FFBN-
VZF) om de selectiewerking op elkaar af te stemmen, de talenten beter op te volgen en te ontwikkelen. 
Hierbij willen we de trainers maximaal betrekken om zo ook de kwaliteit in de clubs mee omhoog te 
brengen. Het uitschrijven van een LTAD (Long Term Athlete Development) voor Waterpolo in Vlaanderen 
en België is hierbij noodzakelijk. 
 
  

http://www.zwemfed.be/competitie/waterpolo/selecties
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Officialopleidingen 
 
 

OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 
 
Er zijn weinig schommelingen in het aantal officials en scheidsrechters waterpolo. In 2019 willen we het 
aantal opleidingen tafelofficial opdrijven en verspreiden om zo de instapdrempel voor vrijwilligers in de 
clubs te verminderen.  We zullen ook trachten jonge spelers (vanaf 16j) te benaderen en warm te maken 
om scheidsrechter te worden van jeugdwedstrijden. De nieuwe medewerker zal in 2019 de huidige 
opleiding officials/scheidsrechter evalueren (A8.2.3) en initiatieven voorstellen aan de nationale 
scheidsrechtercommissie, nauw overleg en samenwerking met dit orgaan is hiervoor noodzakelijk. 
 

Tabel: Overzicht aantal officials Waterpolo 

 2015 2017 2018 

Tafelofficials 388 385 389 

Scheidsrechters 29 27 30 

 
 
Overzicht cursussen en deelnemers    
  2017 2018 2019 

Aantal geplande cursussen 2 2 3 

Aantal georganiseerde cursussen 2 2   

Locatie   Antwerpen/Gent Antwerpen/Leuven/Gent? 

Aantal geslaagden 27 / 28 21 / 34 14 /  

 
Ook in 2018 werden 2 cursussen georganiseerd (A8.2.6) waarbij 55 deelnemers slaagden (overzicht online) 
wat het aantal tafelofficials doet in stand houden. De scheidsrechteropleidingen vallen niet onder de 
bevoegdheid van de VZF, hier kunnen we enkel het aantal van registreren. Desalnietemin horen we binnen 
de competitie dat er een tekort is aan scheidsrechters en tafelofficials. Dit wordt een aandachtspunt voor 
2019 (ref. actie A8.2.3), waar alvast 3 opleidingen staan ingepland zodat de er meer regionale opleidingen 
zijn en kandidaten zich minder ver hoeven te verplaatsen. Ook wordt de piste om tafelofficials te laten 
starten vóór hun opleiding verder besproken met de Nationale Scheidsrechtercommissie. 
  

http://www.zwemfed.be/officials/waterpolo
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Werking Vlaamse Sportcommissie Waterpolo 
 
 

In 2018 bestond de Vlaamse Sportcommissie Waterpolo uit 7 leden 

o Wim Symoens (WZK) – Voorzitter – gestopt in augustus 2018 

o Els Audenaert VZF – Secretaris 

o Nancy De Muelenaere  

o Robert Van Hecke (BZK) 

o Wim Van Hecke (BZK) 

o Gilles Oosterlynck (GZV) 

o Bob Herregodts (ZNA) 

Zij kwamen 4x samen 

Alle informatie vind je up to date op onze website  

 

http://www.zwemfed.be/over-vzf/structuur/sportbesturen/waterpolo

