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Inleiding 
 

Cijfers en datagegevens bewijzen dat waterpolo een aantrekkelijke sport blijft met een stagnatie van 

competitie-vergunninghouders en een stijging van niet-competitievergunninghouders.  In een context 

waar actieve en gebonden sportbeleving onder druk staat, is dit een vaststelling waar wij trots op mogen 

zijn, met een pluim aan alle waterpoloclubs in Vlaanderen.   

Sinds 1 juli is Wim Symoens voltijds in dienst bij de Vlaamse Zwemfederatie als sporttechnisch 

medewerker Waterpolo.  Wim zal instaan voor de coördinatie en realisatie van het beleidsplan waterpolo. 

Een belangrijke en noodzakelijke realisatie in 2019 dat aantoont dat VZF ook investeert in Waterpolo-

aanbod van jong naar oud voor zowel jongens én meisjes als competitief en recreatief.  

Nancy De Muelenaere heeft zich teruggetrokken uit de sportcommissie waterpolo zowel op Vlaams als 

Nationaal niveau om zich ten volle te kunnen focussen op haar rol en engagement als trainer/coach van de 

Nationalde damesteam, Black Waves.   Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vervanger (M/V) om onze 

sportcommissie te komen versterken.   

Met steun van innovatiesubsidies van Sport.Vlaanderen lanceerde de Vlaamse Zwemfederatie 

Beachwaterpolo in samenwerking met lokale waterpoloclubs en TWN voor de practische realisatie.  De 

lancering heeft bewezen dat Beachwaterpolo een aantrekkelijke nieuwe toepassing is van waterpolo dat 

structureel zal worden opgenomen in het waterpoloaanbod van de VZF.  

Op 12 september is de selectiewerking voor jeugdwaterpolospelers van start gegaan met een vernieuwde 

aanpak onder de naam Waterpolo Academy Vlaanderen waarmee wij meer jonge spelers en speelsters 

willen bereiken met een daggevuld programma vanaf de leeftijdscategorie U11 tem U17.   

 

Cijfergegevens – clubs en leden 
 

Clubs Waterpolo 

 

In 2019 zijn er geen waterpoloclubs of afdelingen gestopt 

Aantal WP-clubs 

 2017 2018 2019 

Antwerpen 5 5 5 

West-Vlaanderen 8 8 8 

Oost-Vlaanderen 7 7 7 

Limburg 4 4 4 

Vlaams-Brabant 2 2 2 

  26 26 26 

 

 

  



Jaarverslag 2019 Waterpolo 4 

Aantal leden per club 

club M V Totaal 

LAQUA 126 36 162 

AZSC 131 26 157 

GZV 114 32 146 

ZNA 107 34 141 

KWK 111 13 124 

ROSC 95 20 115 

HZS 102 10 112 

BZK 86 6 92 

RSCM 91 1 92 

WPW 71 19 90 

MZV 67 22 89 

WZK 78 9 87 

TZK 85 1 86 

BZV 64 18 82 

DZO 62 11 73 

MZVA 50 4 54 

GZVN 46 7 53 

SCSG 49 
 

49 

RZV 42 2 44 

VZG 33 
 

33 

Totaal 1610 271 1881 

 

 
Sporters 

 
Sinds 2006 heeft waterpolo een toename in leden van 39% vooral door de opstart van U11 IK-polo 
projecten en de instroom op jonge leeftijd. 
De laatste 3 jaar stagneert het aantal waterpololeden op iets minder dan 1.900 leden.   
Wij vermoeden dat nog steeds een groot aantal recreanten niet geregistreerd zijn als VZF lid.   
Demografisch merken we geen ‘gezonde’ piramide-vorm over de leeftijdscategoriën heen.  Wanneer de 
waterpoloclubs hun leerlingen van de initiatiegroepen ook zouden registreren krijgen we bredere basis op 
jonge leeftijd.    
  

   2006  2010  2015  2016  2017  2018  2019  
stijging  
‘06-‘19 

stijging  
‘16-‘19 

stijging  
‘18-‘19 

aandeel 

8-10 jaar  80 121 146 170 226 215 193 141% 14% -10% 10% 

11-12 jaar  144 171 215 241 293 295 290 101% 20% -2% 15% 

13-14 jaar  192 210 222 253 273 300 292 52% 15% -3% 16% 

15-16 jaar  193 199 229 194 233 250 251 30% 29% 0% 13% 

17-18 jaar  160 137 162 183 191 155 184 15% 1% 19% 10% 

19-24 jaar  211 270 256 240 262 258 242 15% 1% -6% 13% 

25-49 jaar  345 360 368 367 377 368 388 12% 6% 5% 21% 

> 50 jaar  32 48 47 40 31 31 41 28% 2% 32% 2% 

  1.357 1.516 1.645 1.688 1.886 1.872 1.881 39% 11% 0% 100% 
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Sinds 2009 is het aantal waterpolomeisjes gestegen tot 268 of een toename van 53%!!!  Het 
dameswaterpolo zit in de lift toch zijn we nog ver verwijderd van een afzonderlijke dames jeugdcompetitie.  
Waar een wil is, is een zwembad... 
 

 
 
 
 

Trainersopleidingen en bijscholingen 

 
OD6.1 Vanaf juli 2020 vertoont de gewogen gekwalificeerde trainersgraad een stijgende trend 
 
In 2019 zijn geen Trainersopleidingen VTS Waterpolo georganiseerd door te kort aan inschrijvingen.   
 
Waterpolo staat voor de grote uitdaging om clubtrainers te motiveren om opleiding te volgen en de 
kwalificatiegraad van de waterpolotrainers in Vlaanderen en bij de clubs in het bijzonder naar een hoger 
niveau te krijgen.  
 
Opleiding volgen vraagt een inspanning van de cursist die tijd investeert én van de club die vaak op de 
lesdagen vervangingen moeten zoeken voor de jeugdtrainingen.   
 
Uit feedback weten we dat de cursist tevreden is over de tijdsinvestering en ervaart de opleiding als zinvol 
met kennis die onmiddellijk toepasbaar is binnen de jeugdwerking van de club.  Deze positieve ervaring 
moet ingezet worden als promotie. 
 
VZF werkt een plan uit om de drempels weg te nemen, zonder in te boeten in de kwaliteit van de 
lessenrooster en de cursus.   
 
Trainersopleidingen VTS Waterpolo  

Initiator 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal cursussen  1 1 1 annulatie 2 

Locatie Aalst Nieuwpoort Dendermonde Aalst 

Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

Aantal deelnemers 15 12 13 7 16+15 
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Instructeur B 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal cursussen  1 0 0 0 0 

Geslaagd 8  
 

  

 

OD6.2 Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend 
 
De VZF wil deze doelstelling realiseren door een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen van Bijscholingen.  De 
deelname aan deze bijscholingen wordt bijkomend gestimuleerd door het Jeugdfonds waarbij clubs met 
bijgeschoolde trainers bijkomende punten en subsidies kunnen ontvangen.   
 
Het aanbod van bijscholingen is te vinden op https://www.zwemfed.be/trainers-
lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming 
 
Over het algemeen slaagt VZF er moeilijk in om waterpolotrainers bijscholingen te laten volgen.  Met een 
betere afstemming met de competitiekalender en een aantrekkelijk aanbod hebben we een positieve 
impact gekregen in 2019 met een verdubbeling van aantal trainers die een bijscholing hebben gevolgd.  
 
Aantal trainers die bijscholing hebben gevolgd   
  2016  2017  2018  2019 
Aantal trainers met <6u bijscholing     6 3 19 

Aantal trainers met +6u bijscholing     30 12 19 

Totaal 45 36 15 38 

 
 
Let op: Deze trainers beschikken niet allemaal over een VTS Trainersdiploma.  
 
Bijscholingskalender 2019 
 

ERKENDE TRAINERS BIJSCHOLINGEN DATUM ORGINSATOR  LOCATIE ERKENDE 
UREN 

Workshop waterpolo pressing/duels 4-1-2019 SportGROWtalent Zeist (NL) 3u 

Waterpolo tafelofficial 26-1-2019 VZF Antwerpen 3u 

Bijscholing zwemmen voor waterpolo 20-3-2019 SportGROWtalent Zeist (NL) 3u 

Waterpolo tafelofficial 23-3-2019 VZF Leuven 3u 

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

Coachen 23-6-2019 KNZB  Eindhoven 3u 

Bijscholing bestuurders 7-9-2019 VZF Aalst 0u 

Swim Conference 7-9-2019 VZF Aalst 3u-6u 

Waterpolo tafelofficial 7-9-2019 VZF Aalst 3u-6u 

 
 

  

https://www.zwemfed.be/trainers-lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming
https://www.zwemfed.be/trainers-lesgevers/bijscholingen/permanente-vorming
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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. 
 
COMPETITIEF WATERPOLO 
 
De nationale commissie Waterpolo van de KBZB (SCWP) is bevoegd voor de organisatie van de nationale 
waterpolocompetitie U11 (5x5), U13, U15, U17, U19, Seniores dames en Seniors heren en Beker.  Gilles 
Oosterlynck en Wim Vanhecke vertegenwoordigen de VZF als lid van de Vlaamse commissie Waterpolo.  
Nationale waterpolosecretaris Pierre Ledent is de administratieve (onmisbare) kracht om alle genomen 
beslissingen van de SCWP zo goed mogelijk uit te rollen in Waterpolo Online, communicaties naar de clubs 
en samenwerking met KBZB Scheidsrechterscommissie (CCS) en Tuchtcommissie. 
   
Details over samenstellingen, bevoegdheden, taken en beslissingen van deze nationale commissies zie het 
KBZB intern reglement (http://www.belswim.be/uploads/files/FRBN-KBZB-REGLEMENT_2019.pdf).  

 

Elk jaar opnieuw wordt gezocht naar de competitieformule die beantwoordt aan de noden en de wensen 
van alle betrokken partijen. Wij stellen vast dat er geen continuïteit is de competitieformules wat zorgt 
voor weinig herkenning en misverstanden.  De samenstelling van de kalender is voor elke club een 
belangrijke oefening die steeds moeilijker wordt door de reservatiedruk van de zwembaden.  Elk 
competitie moet voldoende sportieve uitdaging bieden met opgeleide scheidsrechters en tafelofficials.  
 
 
RECREATIEF WATERPOLO 
 
Door de jaren heen heeft de VZF voor de waterpolosport een waaier aan recreatieve formats ontwikkeld 
die op een laagdrempelige manier worden aangeboden en afgestemd zijn per leeftijdscategorie.   
 
VZF ambieert om de clubs te stimuleren om hun deelnemers als niet-competitie vergunninghouder te 
registreren als lid bij VZF.  Registraties worden niet door alle deelnemers gedaan en is een aandachtspunt. 
 

• 7-9 jaar: PACO 
 

Seizoen 2013/2014 2014/2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Deelnemende clubs 5 9 10 10 11 10 

Aantal tornooien 5 8 10 10 10 9 

 

• 9-11 jaar: U11 4x4 
 
Voor de U11 ploegen die niet deelnemen aan de KBZB U11 5x5 biedt VZF sinds het seizoen 2019-2020 een 
recreatief platform om clubs met elkaar in contact te laten komen voor de organisatie van U11 4x4 
tornooien.   
 

Seizoen      2019-2020 

Deelnemende clubs      7 

Aantal tornooien      7 

 
 
 

http://www.belswim.be/uploads/files/FRBN-KBZB-REGLEMENT_2019.pdf
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• Tot 15 jaar: Jeugdrecreantentornooien 
 
Vanaf de leeftijd van 15 jaar merken we dat speelsters en spelers afhaken voor deelname aan een 
seizoengevulde competitiedeelname, niettegenstaande zij graag waterpolo spelen.  Om hun toch de 
gelegenheid te bieden om sporadisch deel te nemen aan een waterpolowedstrijd worden op regelmatige 
basis Jeugdrecreantentornooien georganiseerd tot 15 jaar.   
 

Seizoen    2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Deelnemende clubs    7 7 7 

Aantal tornooien    5 6 7 

 

• Vanaf 15 jaar: Volwassen recreanten criterium 
 
Sinds seizoen 2012-2013 is het volwassen recreantencriterium een succesformule dankzij de balans tussen 
het recreatieve karakter en toch deelnemen aan een competitief criterium.  Initiatiefnemer Willem 
Vercruyssen waakt met collega-teamverantwoordelijke over het sportief-recreatieve karakter en formule 
van het criterium.  Ook niet-VZF clubs kunnen deelnemen.  Toch tracht VZF deze clubs aan te sluiten als 
volwaardig VZF-lid.   
 
Door de toename aan deelnemende ploegen wordt het criterium opgedeeld per sportief-niveau van 4 
ploegen zodat elke wedstrijd verloopt tegen een evenwaardige tegenstander.  Het criterium sluit jaarlijks 
af met een finale dag waar alle deelnemende samenkomen voor 1 groot tornooi en waterpolofeest.   
 

Seizoen 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Deelnemende ploegen 8 10 11 14 15 15 15 

Niet-VZF clubs 2 2 2 5 4 3 2 

Nieuwe ploegen   2 1 3 2 2 13 

 

• Beachwaterpolo  
 

Dit wordt in een afzonderlijk jaarverslag innovatieproject beschreven  
 
 

  Talentdetectie- en ontwikkeling 
 
 
Vanaf september 2019 wordt de waterpolo talentdetectie- en ontwikkeling van de VZF ondergebracht 
onder de noemer WATERPOLO ACADEMY VLAANDEREN voor zowel jongens áls meisjes voor de 
leeftijdscategorieën U13, U15 en U17.  Met als groot doel talenten klaar te stomen voor de KBZB 
selectiewerking en nationale ploegen in samenwerking met de selectiewerking van de Waalse 
zwemfederatie FFBN.  
 

De trainingsdagen van de Academy gaan door op één centrale locatie met een dagprogramma waardoor 
het beschikbare werkingsbudget efficiënt wordt ingezet voor accommodatie en technische omkadering. 
 

De omkadering wordt overkoepelend ingezet voor de volledige Academy werking en zal bestaan uit een 
sporttechnisch coördinator, een hoofdcoach, assistent-trainers, conditietrainer/ kiné, keepertrainer en 
team manager zodat kennis snel kan worden gedeeld en een sportieve lijn kan worden gevolgd.  
 

Voor de deelname aan de WATERPOLO ACADEMY wordt een lidmaatschap gevraagd van 100€ per speler 
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en worden afspraken duidelijk beschreven in een nota die door de ouders voor akkoord worden 
ondertekend.    
 

De deelnemerslijst  is nooit definitief en kan evolueren in de loop van het seizoen in overleg met de 
trainers op basis van fysiek, techniek, tactiek én niet onbelangrijk de juiste attitude.  
 
Het programma kan evolueren in tijd en aangevuld worden met bijkomende nuttige activiteiten.  Een dag 
in onze WATERPOLO ACADEMY VLAANDEREN wordt samengesteld uit verschillende lespakketten met de 
nodige rust en een verplichte afsluitende groepsmaaltijd:  

• theorie (bv. videoanalyse) 
• droogtraining ( bv. krachttrainning) 
• "natte training" (bv. training, wedstrijd) 

 

Voor jeugdspelers die niet geen lid zijn van de Academy worden clinics georganiseerd met online 
uitnodiging en inschrijvingen zodat ook deze enthousiaste waterpolospelers naast hun clubwerking 
bijkomende sportieve prikkels en opleiding kunnen genieten.   
 
Wij streven om de selecties meer en beter te objectiveren volgens een Meerjaren Opleidingsplan (Long 
Term Athlete Development Plan) en de clubs meer te betrekken bij de selectie van hun spelers.   
 

Officialopleidingen en -bijscholingen 
 
 

OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 
 
Wij stellen vast dat steeds meer waterpolo-ouders bereid zijn een officialopleiding te volgen om zo een 
nuttige bijdrage te bieden aan hun clubwerking.  Een positieve trend die wij als hefboom kunnen gebruiken 
voor verdere promotie.   
 
Met de ingrijpende nieuwe spelregels die sinds de aanvang van het seizoen 2019-2020 van kracht zijn, 
hebben een toename gemerkt van het aantal bijscholingen.   
 
Officialopleidingen en -bijscholingen worden gefaciliteerd door de VZF, toch door KBZB lesgevers van de 
Scheidsrechterscommissie die ook examens organiseren.   
 
Vanaf 2020 gaan official en scheidsrechtersopleidingen en -bijscholingen ook georganiseerd worden 
binnen de WATERPOLO ACADEMY onder de leiding van Rik Ryckaert in samenwerking met KBZB CCA.  
Waarbij wij extra begeleidingszorg voorzien voor de coaching van aspirant-scheidsrechters.   Bovendien zal 
de officiallijst worden gescreend naar de effectieven en bijgeschoolden.   
 
 

Tabel: Overzicht aantal officials Waterpolo uit Assist 

  2015 2017 2018 2019 

Tafelofficials 388 385 389 412 

Scheidsrechters 29 31 30 32 

Fina referee    2 
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Overzicht cursussen en deelnemers      

  2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal geplande cursussen  1 1  2 2 3 

Aantal georganiseerde cursussen 1 1 2 2 3 

Locatie Hofstade/Gent Antwerpen/?   Antwerpen/Gent 

Antwerpen/ 

Leuven/Aalst 

Aantal geslaagden 12 / 20 31 / 31 27 / 28 21 / 34 14 / 36 / 25 

 

Samenstelling Vlaamse Sportcommissie Waterpolo 
 
De Vlaamse Sportcommissie Waterpolo is als volgt samengesteld in 2019 

o Nancy De Muelenaere (KAZSC) – Voorzitter – gestopt dd. 20.10.2019 

o Robert Van Hecke (BZK) 

o Wim Van Hecke (BZK) 

o Gilles Oosterlynck (GZV)  

 

o Els Audenaert VZF – Secretaris (tem 30 juni 2019) 

o Wim Symoens VZF – Secretaris (vanaf 1 juli 2019) 

 

Alle informatie vind je up to date op onze website  

 

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