VLAAMSE SPORTCOMMISSIE WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

09/07/2019
Merelbeke
Gilles Oosterlynck, Wim Van Hecke, Nancy De Muelenaere, Wim Symoens
Robert Van Hecke
Els Audenaert, Mike Sarrazijn

Agenda
1. Structuur & organisatie 18u30 – 18u45
a. Samenwerking VSC WP - wim
b. Jaarplanning
2. Topsport: competitie & selecties 18u45 – 19u30
a. VZF selectieprogramma Evaluatie 2018-2019 & Richtlijnen 2019-2020
b. Idem KBZB selectieprogramma
3. breedtesport/promotie 19u30 – 20u15
a. recreanten competitie Evaluatie 2018-2019 & Richtlijnen 2019-2020
b. beachwaterpolo.vlaanderen toelichting
c. jeugdtornooien Evaluatie 2018-2019 & Richtlijnen 2019-2020
4. opleiding/ondersteuning 20u15 – 21u15
a. Waterpolo conference 6 juni evaluatie
b. Waterpolo conference 7 september
c. Nieuwe spelregels cfr KBZB CCA
d. Initiator, Instructeur B en Trainer B
5. Slot 21u15-21u30
1. Structuur & organisatie
a. Els Audenaert overdracht Wim Symoens
• Het voltallige sportcommissie bedankt Els voor de jaren samenwerking en support
voor de ontwikkeling van het Vlaamse waterpololandschap. Veel succesvolle
projecten (Paco, initiatorcursus, keepertrainingen, supercoach-online,...) zijn in
coördinatie van Els opgestart waarvoor DANK U WEL.
• Els gaat binnen de VZF zich verder toeleggen op artistiek zwemmen en
beleidsondersteuning.
• Op 1 juli is Wim Symoens gestart als voltijdse werknemer bij de VZF als
sporttechnisch-coördinator waterpolo. Wim zal zich full-time ontfermen over VZFdossiers zoals Vlaamse selecties, opleiding, recreanten/breedtesport, promotie
zoals beachwaterpolo en zal de rol opnemen als secretaris van Vlaamse
Sportcommissie Waterpolo.
• Aanvullend zal Wim ondersteuning geven aan KBZB materie zoals de realisatie van
het masterplan opgesteld door de Task Force olv voorzitter Danniël Motton. In
nauwe samenwerking met Mike Sarrazijn, Wouter Georges, Pierre Ledent, VZF,
FFBN,...
• Een bubbel en zippeke worden aangeboden door de VZF. (goed bezig :-))
b. Jaarplanning
• Wim S stelt voor om een onlinekalender te organiseren om het overzicht online te
kunnen delen voor de meest belangrijke activiteiten zoals selectietrainingen,

bijscholingen, kalenderzittingen, supercup, bekerfinales, stages/tornooien
selecties,...
• Wim S uit ambitie om akkoord te bekomen voor het plan van uitvoering van het
KBZB Master Plan op 22/8 RvB VZF en te kunnen presenteren op Swimconference
7 september aan de clubs.
c. Communicatie en overlegstructuur VSC WP
• Gilles meldt dat hij terugkoppeling mist van de VSC-collega's over de werking en
beslissing in de nationale sportcommissie.
• Niettegenstaande verslagen en nota’s beschikbaar zijn, zal de onderlinge
communicatie meer gestroomd mogen verlopen. Communicatie is een algemene
uitdaging.
• In onderling overleg wordt een frequentie van overleg en communicatiewerking
die efficiënt verloopt. Bijeenkomsten, skype, call,...
2. Topsport: competitie & selecties
a. KBZB selectieprogramma (18u30-19u30)
• Evaluatie 2018-2019 (samenvatting) door Mike
§ Continuiteit en visie 2024 met doelstelling kwalificatie 2021 EK
§ Verdere details zie Mike
• Richtlijnen 2019-2020
§ Joeri U19 nationale werking
§ Hoe zien Kroatische trainers de selectiewerking? Zo vroeg mogelijk starten
nationaal, brede basis, open trainingen,
§ Visie om vanaf U15 nationaal programma te maken ifv budgetten en
concrete doelstellingen met complementaire werking regionale selecties
§ Mike ism Wim S gaan programma opstellen.
b. VZF selectieprogramma
• Evaluatie 2018-2019 (samenvatting)
§ Dames jeugdselectie zeer positief onthaald
§ Vraag naar meer contactmomenten
§ Tevreden opstart dames
§ Tevreden Joeri, Sammy, Fee
§ Meer centrale ligging zwembad
§ Concrete doelstelling bepalen en communiceren
• Richtlijnen 2019-2020
§ Opstart U13 regionaal, U11 provinciaal
§ Bij voorkeur infrastructuur en programma bundelen op 1 locatie met
optimalisatie staf en budget
• Technische staf
§ Kandidaturen
• Leander Colpaert U13
• Dieter Uyttersprot
• Simon Van Der Jeugd? Vlady Dulin? Ifv nationale spelers die
jeugdcoaches zijn, mogelijk mits praktische organisatie
• Fee dames jeugd?
§ Sammy Claes stopt (positieve evaluatie)
§ Ilse keepertrainerprogramma integreren ifv budget
c. U11-U13 competitie
• Beslissing 11/7 NatSCWP. Secretariaat stuurt verslag door aan VZF SCWP.
• Werkgroep reglementen U11 nog niet van de grond gekomen
• Voorstel U11 5vs5 2019-2020 met contact bij balbezit, 6vs6 op termijn
• U13 doelkeuzes ligt opnieuw op tafel

Ervaring meenemen van de buurlanden. België moet niet het warm water gaan
uitvinden.
3. Breedtesport/promotie 19u30 – 20u15
a. recreanten competitie
• Evaluatie 2018-2019 (op te vragen)
• Richtlijnen 2019-2020
§ Wim S Uitsturen inschrijvingen recreanten competitie
b. Beachwaterpolo.vlaanderen toelichting
• Zie projectvoorstelling (bijlage)
• 4 evenementen
§ 10-11 augustus te Nieuwpoort-Jachthaven
§ 17 augustus te Kortrijk-Broelkaai (stadscentrum)
§ 23 augustus te Gent-domein Blaarmeersen (deel van internationaal
waterpolotornooi)
§ 24 augustus te Willebroek-domein Hazewinkel (tijdens de Belgische
Openwater zwemkampioenschappen)
c. U10-15 jeugdtornooien
• Evaluatie 2018-2019 (op te vragen)
• Richtlijnen 2019-2020
§ Organisator bepaald zelf de tornooireglementen, vaak gecombineerd met
Recreantentornooi
§ Zonder inschrijving wel vermelden bij recreanten uitnodiging
d. U9 jeugdtornooien Evaluatie 2018-2019 & Richtlijnen 2019-2020
• Evaluatie 2018-2019 (op te vragen)
• Richtlijnen 2019-2020
§ Wim S Uitsturen inschrijvingen U9 jeugdtornooien
4. opleiding/ondersteuning
a. Swimconference 6 juni evaluatie
• 19 wp attendees op 116 respondees
Brkovic Edi (Cro) - LTAD Waterpolo
7,157894737
Brkovic Edi (Cro) - LTAD Waterpolo implemented in the club
7,631578947
Marijan Pichler en Kristijan Sunjic (Cro) - Practical tactic & technic workshop
Waterpolo at Wezenberg Swimmingpool
7,555555556
• Media
Body position ppt videos (bijlage)
LTAD WP Edi via mike
2. Waterpolo conference 7 september Aalst
• Thema's
Uitvoeringsprogramma master plan
Spelregels met VZF productie videovoorbeelden
Videoopname en analyse
Robin Van Galen
Nieuwe spelregels cfr KBZB CCA
• Tot heden communicatie en infosessies waren chaos
• Wim S uit ambitie om in coördinatie van VZF een eigen productie van videoopnames te doen in Mechelen ism nationale ploeg en CCA. Koen Colpaert, Guido
Claes en Kurt De Boeck zijn bereid hun medewerking hieraan te bieden.
Initiator, Instructeur B en Trainer B
• De volledige structuur, aanbod en inhoud van de cursussen zijn onderwerp van
evaluatie en modernisering. Hiervoor zal Wim een werkgroep samenstellen ism
collega David De Wandel DSKO Directeur Sportkader Opleidingen. Opstart eind
juli.
•

Slot
a. Wim S en Gilles maken afspraak om inventaris van de verschillende media-initiatieven
rond waterpolo in kaart te brengen om de versnippering tegen te gaan.
6. Varia
a. Gilles meld dat de communicatie van de bond naar clubs over de uitzonderlijke
promotiemogelijkheden onvoldoende was waardoor in het sportveld te veel
verrassingen en ongelukkige perceptie is ontstaan over de solo-slim handeling van de
bond.
b. De competitierichtlijnen zijn onduidelijk over al dan niet behoud van halve punten bij de
eindrangschikking (cfr dispuut Moeskroen). Nancy en Wim waken over wegwerken van
vrije interpretaties van de grijze zones in de richtlijnen.
c. Vanaf komend seizoen zal de cumul van functies (bvb lid sportbestuur en assistenttrainer nationale ploeg) geëvalueerd worden om geen ongelukkige percepties te krijgen
in het waterpolonetwerk meer bepaald de rollen en engagement die Wim en Nancy
hebben opgenomen als T2. Nancy heeft zich formeel kandidaat gesteld als trainer en
werd door de RVB KBZB weerhouden als T2.
7. Vergadering wordt afgerond om 21u30. Volgende bijeenkomst nog te bepalen ifv agenda

