Programma Talentdetectie & ontwikkelingsprogramma 2019
Update 5/03/2019
FFBN, VZF en CoE gaan meer samenwerken om een Talentontwikkelingsprogramma op te zetten
voor het Artistiek Zwemmen. In 2018-2019 was er reeds een samenwerking tussen VZF en FFBN
voor het nationaal juniorenteam en werd er overlegd met CoE om vanaf 2020 de werking meer op
elkaar af te stemmen.
2019 wordt gezien als overgangsjaar waarbij ook de tijd wordt genomen om het programma 2020 en
verder vorm te geven.
Onderstaande info is de voorlopige opzet, dat de komende maanden hier en daar nog kan worden
aangepast.

Talenten 2008-2011
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, enz.
O.l.v. VZF – op iedere talentdag externe trainer betrekken
Contactmomenten:
1. Talentdag pinkstermaandag 10/6 Linde Van de Put (NL):
o
o

Zwemsters die weerhouden worden uit talentenwerking 2018
Instroom 2011-2010-2009-2008: talenten binnen de club die voldoen aan de
profielschets en in staat zijn de vooropgestelde streefpunten te halen worden getest
om na te gaan of ze effectief aan de criteria beantwoorden.

2. Tweede Talentdag 15 december 2019: nog te bepalen of deze talenttraining enkel met
2010-2011 is of ook voor 2008-2009
Documenten: proeven en profielschets talenten
12&U 2008-2009
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 die geen zwemsters
binnen deze groep hebben worden aangespoord ook afvaardiging te sturen zodat alle clubs
worden bereikt
O.l.v. Laurence Lambremont
Contactmomenten:
De beste miniemen FFBN/VZF 2008-2009 krijgt 4 techniektrainingen, 3 najaar 2019, 1 voorjaar 2020.

De selectie zal gebeuren o.b.v. Talentdag 10/6/2019 (nog te bepalen door FFBN/VZF wat criteria zijnhoeveel worden geselecteerd)
Er wordt in tegenstelling tot voorheen geen team gevormd waarmee zal worden deelgenomen aan
een wedstrijd. Deze keuze werd gemaakt omdat blijkt dat er op die leeftijd meer nood is aan een
betere techniek. België kampt op dat vlak immers met een ernstige achterstand tegenover andere
landen.
15&U 2007-2004
Doel:
•
•
•

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

2019 wordt een overgangsjaar gezien CoE en FFBN/Brass reeds een werking hebben voor deze
doelgroep tot december 2019
1. VZF 15&U team opstellen o.b.v. testen die worden afgenomen op de selectiedag die
doorgaat op paasmaandag 22/4/2019 te Mechelen waarop wordt uitgenodigd
• VZF 12&U selectie 2018 die naar Praag zijn gegaan
• Selectie van nieuwe meisjes uit wedstrijdresultaten 2019
a.
b.
c.
d.
e.
2.
3.
4.
5.

2004 > 59 punten op VK 15&U 2019
2005 > 57 punten op VK 15&U 2019
2006 > 56 punten op VK 15&U 2019
2007 > 57 punten op VK 12&U 2019

Begeleiding door Karen Boudrij en Dounia Ahmadoun
2 à 3 dagen stage rond 15/8
Trainingen ervoor / erna
Deelname Hongarije 08-09-10/11/19 HUNGARIAN CUP (deelname solo limietpunten 125 –
duet = EJK duet )

Team 15&U CoE werkt ook mogelijks naar deelname aan Hongarije
Ø De 2 teams kunnen naast elkaar werken tot eind 2019 – zwemsters die voor beide
geselecteerd zijn kiezen zelf of beide al dan niet haalbaar zijn, uiteraard niet mogelijk indien
CoE ook naar Hongarije gaat.
Vanaf 2020:
1. CoE: Nationaal team 15&U 2008-2006
2. FFBN: werkt met solo en duetten naar Comen Cup
3. VZF: werkt verder met duetten i.f.v. EJK zoals nu?
Junioren 2004-2003-2002
1. Nationaal Juniorenteam
• Olv Laurence, Zoi, Griet Phlips
• Limietpunten EJK S= 138, D 138, T136
• Selectiedag mei 2019? Datum te bepalen door Laurence
• Vanaf september 2019 weer weekends en trainingen met Zoi
2. Junioren Team CoE
Ø zwemsters kunnen de combinatie doen CoE / 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 o.l.v. CoE
Samenvatting:
Seizoen 2018-2019:
•
•
•

2010-2011 + 2008-2009: Vlaamse talentgroep met Nederlandse coach
2007-2005: opstart 22 april 2019 Vlaams 15&U team met Dounia en Karen & huidig CoE team
tot december 2019
2004-2001: Huidige nationale junioren werking EJK met Zoi en/of huidig CoE team

Seizoen 2019-2020
•
•

•
•
•
•

2010-2011: Vlaamse talentgroep met Nederlandse coach (misschien uitgebreid met Vlaamse
2008-2009 - ntb)
2008-2009: Nationale 12&U selectie technische trainingen + opleiding trainsters o.l.v.
Laurence (nog te bepalen of alle Vlaamse 12&U selectiezwemsters worden betrokken of
selectie hieruit)
2007-2006-2005: Nationaal 15&U selectie team o.l.v. CoE vanaf januari 2020
2007-2006-2005: Vlaamse 15&U selectie duet vanaf januari 2020?
2004-2002: Nationale juniorenteam o.l.v. Zoi & CoE Team
2001 & ouder: Senior werking met CoE afh. van kandidaten zwemsters

