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Vlaamse Sportcommissie Artistiek Zwemmen
Datum:

17 januari 2019

Plaats:
Aanwezig:

Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Jasmien Dumortier, Els Audenaert, Sigrid Vergauwe; Van Der
Gucht Evi
Marijke Neefs; Babette Forsyth

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

Jury
Evaluatie
Kwantitatieve evaluatie is gebeurd, degradaties zijn doorgevoerd
De kwalitatieve evaluatie is gedaan o.b.v. jureren op wedstrijden najaar 2019. Zij die op één van de
wedstrijden
1)
3 of 2 scoort op de totale evaluatie voor de competitie
of
2)
2 of 1 op objectiviteit
Moeten de nodige inspanningen leveren om in 2019 hun beoordelingen te verbeteren, indien er
geen verbetering merkbaar is volgt degradatie van 1 niveau.
Er volgt opnieuw een beoordeling rond de kerstperiode 2019. Als er vragen zijn omtrent de
evaluaties, kunnen deze altijd gesteld worden op een wedstrijd aan Evi.
Volledige procedure m.b.t. het behoud van een juryniveau is te vinden op onze website
In de toekomst zullen deze evaluaties worden gebruikt als deelnamevoorwaarde aan jurycursussen
C-B-A
Jury D cursus: zondag 7 oktober – Hofstade – 5 deelnemers – 3 reeds geslaagd
Kleine groep, velen hebben uiteindelijk niet deelgenomen van de 8-10-tal kandidaten
Jury B
Op zaterdag 9 maart 2019 zal de theoriecursus Jury B doorgaan (volledige dag) te Eurovolley
Brussel
Praktijk schaduwjury valt op zondag 31 maart 2019 op het BK Junioren te Eeklo
Examen theorie én praktijk vindt plaats op 1 mei 2019 op het BK Senior-Masters te Zwevegem
7 deelnemers
Wie gaat de technische juniorenwedstrijd jureren
Bij onvoldoende B > C opstellen voor Artistic Impression & Execution
Liesbeth Michiels was jury C – Wil terug fungeren
Op basis van de reglementen heeft Liesbeth niveau D
Vraag Annemarie Vindevogel: invoeren initiator = jury D Brevet – Instructeur B = jury C Brevet
De cursus inhouden/examens werden vergeleken (trainer-jury) waarop volgende werd beslist: trainer
met het diploma Instructeur B kunnen geassimileerd worden tot Jury D Brevet
(aanvraag in te sturen naar de VZF). Er gaat geen nieuw niveau jury C Brevet worden gecreëerd.
Volgende wordt aangepast op de website:
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Jury D Brevet:
Cursus = jury D volgen en slagen voor theorie examen (niet het praktijkexamen)
Trainers met het diploma Instructeur B kunnen geassimileerd worden tot Jury D Brevet
(aanvraag in te sturen naar de VZF) en hebben de mogelijkheid praktijkexamen Jury D af te leggen
om het diploma Jury D te behalen indien afgelegd binnen het jaar na het slagen in de opleiding
Klacht AZSC 21/10/2018
Klacht werd besproken, het is op dat moment de beslissing van de scheidsrechter waar de
sportcommissie achter staat. De 3 juryleden naast elkaar zaten in een verschillend panel en hadden
dus een verschillende functie.
Cursussen 2019
B voorjaar – zie boven
C of D najaar september i.f.v. aantal kandidaten, oproep wordt gedaan
FINA Jury G – Evi Van der Gucht
Evi is geslaagd voor het verplicht online examen (jaarlijks) voor FINA juryleden
2019 wedstrijd te fungeren > European AS Cup mei – St-Petersburg (RUS)
Beleidsplan 2017-2020 en Meerjarenplan Artistiek Zwemmen 2019-2024
Aanzet tot een Meerjarenplan Artistiek Zwemmen 2019-2024 is opgemaakt en gepresenteerd
op de Jaarvergadering
Stand van zaken Meerjarenplan Artistiek Zwemmen:
In te zetten op
1) Toename van het aantal clubs/afdelingen Artistiek Zwemmen binnen Vlaanderen en Brussel
Ø Els nog niet aan kunnen beginnen – te presenteren RvB? – budget vrijmaken / via
verenigingswerk?
2) Kwaliteit omhoog binnen de clubs
Ø hieronder valt de hervorming van talentdetectie & ontwikkelingsprogramma VZF
§ overleg reeds gehad met FFBN, Center of Excellence, Leonie
§ op deze vergadering het concept uit te werken
Continuïteit verzekeren:
Ø Functie wedstrijdsecretaris toekennen in Assist en jaarlijks in het jaarverslag vermelden (niet
behandeld)
Ø Tweede persoon voor juryopvolging en opleiding naast Evi > Evi vraagt na of Iselle interesse
heeft.
Ø Recreatieve clubs bezoeken die niet bij de VZF zijn aangesloten (Els of uitbesteed)

Wedstrijden
• Voorlopige kalender 2020 werd opgemaakt
• VK senior masters: het lukt SCB niet om dit in te plannen in de kalender i.f.v. de
beschikbaarheid van het zwembad
• Flanders Artistic Swimming Cup Antwerpen > zwembad gereserveerd 29/11-1/12/2019 –
wordt gekaderd binnen de VZF selectiewerking en kan een 15&U wedstrijd worden waarbij
ook meisjes van 2007 worden toegelaten
• VC junioren gaat door > enkel technische routines of ook elementen zoals ze bij de FFBN
doen. Reglement opvragen bij FFBN (Evi/Jasmien) – idem bij KNZB (Els)
• Alle info, documenten en formulieren voor de wedstrijden werden aangepast en online gezet
Website: http://www.zwemfed.be/competitie/synchroonzwemmen/wedstrijdorganisatie
Selectiewerking
Programma talentdetectie & ontwikkelingsprogramma VZF 2019
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VOORSTEL nog te bespreken met alle partners en trainers
Talenten 2008-2011
VZF o.l.v. Leonie Cornielje
4 contactmomenten 2019
1. Training Paasmaandag 22/4 voor de huidige Talenten (minus een 3-tal “echte talenten”
2007 die die dag ook selectiemoment hebben voor kadetten team en minus eventueel een
paar meisjes die jij er echt niet meer bij wil?)
2. Nieuw selectiemoment pinkstermaandag 10/6 waarbij clubs nieuwe meisjes 2008-2011
mogen sturen die voldoen aan de criteria
3. Training najaar 2019 (datum te bepalen) met de geselecteerde talenten
4. Testmoment 15 december 2019 waarna afval mogelijk
Documenten: proeven talenten en profielschets talenten blijft behouden (revisie door Ingrid/Leonie)
Doel
1. talentdetectie en ontwikkeling
2. kwaliteitsniveau van de clubtrainingen verbeteren door het betrekken van de clubtrainers
door verplichte aanwezigheid, korte bijscholingen rond bepaalde thema, verplichte POP’s
enz.
Miniemen 2008-2009
I.s.m. FFBN o.l.v. Laurence Lambremont
Een selectiegroep miniemen krijgt 4 techniektrainingen, 3 najaar 2019, 1 voorjaar 2020
Doel:
1. Talentontwikkeling met focus op techniekverbetering
2. Kwaliteitsniveau van de clubtrainingen verbeteren door het betrekken van de clubtrainers
door verplichte aanwezigheid, korte bijscholingen rond bepaalde thema. Clubs zonder
zwemsters hierop aanwezig worden aangespoord ook afvaardiging te sturen zodat alle clubs
worden bereikt
Cadetten 2007-2005
Doel:
•
•
•

Talentontwikkeling
Aanwezigheid België op internationaal vlak
Op termijn FINA wedstrijd voor 15&U?

Overgangsjaar 2019 i.f.v. deelname aan Flanders Artistic Swiming Cup Antwerpen 29/30-1/12/2019
1) VZF cadetten team obv selectiedag paasmaandag = huidige miniemen met instroom van
2007 e.a. nieuwe talenten
• Criteria:
• VC miniemen goud 57 voor °2007?
• VC cadetten zilver 55 voor °2005-2006?
• Begeleid door Karen en Dounia?
• Minimum
• 3 stagedagen augustus15-16-17 aug vb
2) Team CoE neemt deel ipv aan Hongarije? Nader te bepalen, beide wedstrijden kunnen ook
voor CoE
3) Team Brass FFBN?
Vanaf 2020:
1) FFBN: werkt met solo en duetten > Flanders Artistic Swiming Cup Antwerpen begin
december (?) & Comen Cup
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2) VZF: werkt met solo en duetten > Flanders Artistic Swiming Cup Antwerpen begin december
& Swiss Youth?
3) CoE: Nationaal cadettenteam 2008-2005 > Flanders Artistic Swiming Cup Antwerpen begin
december & andere wedstrijd/Swiss Youth? CoE bekijkt welke wedstrijden we kunnen doen,
kalender 2020 zal in de loop van de zomer 2019 opgemaakt worden. Kan ook andere
wedstrijd zijn dan Swiss youth.
Te bepalen wanneer selectiemoment, na de FASC – laatste zondag kerstvakantie 2019? CoE
bepaalt
Junioren 2004-2003-2002
1) Nationaal Juniorenteam
• Olv Laurence, Zoi, Griet (vanaf september 2019?)
• Huidige selectieteam dat deelneemt aan Swiss Youth is gekend – zie onder
• Limietpunten EJK S= 138, D 138, T136
• Selectiedag volgend seizoen mei? Datum te bepalen door Laurence
• Vanaf sept. 2019 weer weekends en trainingen met deelname aan Swiss Youth
2020?
2) Junioren B team CoE: zwemsters die nu bij de CoE zitten kunnen blijven, de combinatie
doen met NJT als ze door de selectie zijn en/of uitgenodigd worden of kiezen voor NJT en
de CoE verlaten.
Senioren 2001 en ouder
Oproep na Swiss of EJK of er interesse is voor CoE team of enkel solo en duetten
Swiss Youth deelname
Team Junior National composition (10):
Helene De Decker
Hannah Samyn
Clara Ghuysens
Ambra Nuvolone
Isis Dominguez
Fiona Sacco
Emma Galione
Claudia Nysen
Lotte Cottenie
Amber George
Duet National team
Hannah & Helen
Ambra & Clara
Solo National team
Clara
Beste Vlaamse uit juniorenselectie indien minimum 134 op vk of bk junioren
BRASS duet
Emma & Fiona
Isis & Eleonore (BRASS).
BRASS solo 1
Amber
BRASS Team
VZF
1) Duet cadet VZF (Fien, Julie, Amélie) – Solo indien 128 punten behaalt (figuren + routine) op
VK of BK kadetten en maximum 2 solo's
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2) Duet junior VZF (Elise en Dina)
3) Solo junior VZF 2e beste Vlaamse uit juniorenselectie indien minimum 134 op vk of bk
junioren

Permanente vorming & opleidingen trainers
- Initiatoropleiding – doorgegaan – 8 trainsters nemen deel – slechts 3 eerste zit meegedaan
- Instructeur B:
o Afgelopen – 11 (bijna) geslaagd - 1 gestopt (geneviève michiels) – veel info via de
stagebundel maar nog niet kunnen verwerken (sterke tegenstelling tussen ervaren en
minder ervaren trainers)
o Oproep doen naar kandidaten nieuwe cursus
o Afgestudeerden polsen naar trainer B cursus interesse
- Bijscholingen 2018-2019 staan op de kalender
o Swimconference 8 juni in te vullen
§ vlinderslag aanleren interessant voor Artistiek Zwemmen
§ Hoe zwemmers motiveren om thuis naar een doel toe te werken?
§ Kracht? Gymfed – met welk schema werken dat ze er thuis ook iets mee
kunnen doen en vorderingen aan gemaakt.
§ Esther Jauma?
• Elastieken
• Hoe meer droog/trampoline in de trainingen brengen
• Motiveren
§ Synchrosteps: Harm Deiman? > hoe staat leonie hier tegenover, zij kent Harm?
Els polst
Artistiek Zwemmen recreatief
Recreameets evalueren: werd nog niet gedaan
Zeemeerminbrevet: Ingrid stuurt laatste versie door – Evi stuurt haar startbrevetten door > opmaak
in gang zetten

Varia
•
•
•
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Marijke neemt ontslag binnen de Sportcommissie, ze heeft het momenteel te druk om actief
bij te dragen aan de werking en aanwezig te zijn.
Op de website komt Els te staan als secretaris
Bij de commissieleden wordt hun expertise vermeld zodat clubs weten bij wie ze terecht
kunnen bij vragen

