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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:

Donderdag 13 juni, 18.30u
St-Niklaas, vergaderzaal zwembad

Aanwezig:

Van Der Gucht Evi, De Backer Koen, Stuyck Inge, De Kimpe Ingrid

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

Babette Forsyth
Els Audenaert

1. Jury
Jurycursussen
2012
D: nog 1 herexamen te doen
C: nog 4 praktijk en 1 nog theorie en praktijk
2013:
D: al 14 kandidaten – start zaterdag 28 september – alle info op de website
B: op 7 december theorie: 4 kandidaten:
Vraag van C jury geslaagd in het voorjaar 2013 of de cursus B al mee kan gevolgd worden en pas
geslaagd indien voldaan aan de voorwaarden: volgende B zal in het voorjaar van 2015 georganiseerd
worden zodat de C’s die eind 2012 cursus gevolgd hebben en begin 2013 examen deden, dan pas
kunnen ze doorstromen op voorwaarde dat ze voldoende wedstrijden gejureerd hebben.
Jury evaluaties
Na de zomer zullen alle juryleden een beoordeling/evaluatie krijgen met eventuele verwittigingen. Pas
in het seizoen 2014-2015 zullen sancties volgen.
Juryoproep
Wanneer uitsturen? - Begin september.
JURY E Recreatief creëren?
Na discussie: antwoord negatief - geen jury ‘E’ instellen.
We hebben voldoende Jury C om te jureren. Om voldoende wedstrijden te halen en door te stromen,
kunnen ook recreatieve meetings meetellen. We zouden hen moeten aanmoedigen.
2. Kalender 2013-2014
Bijscholing

07-08/09/2013

KNZB

Bijscholing over de nieuwe figuren

Juryopleiding

28/9/2013

VZF

Jury D

Selectie
Jaarvergadering

29/09/2013

VZF

Kadetten en junioren selectiedag top20

Competitie

06/10/2013

KVO

Vlaams Criterium junioren, figuren en
combo

Competitie

20/10/2013

AZSC

Vlaams Criterium miniemen

Competitie

03/11/2013

WIOS

Vlaams Criterium kadetten, figuren en
combo

Selectie

10/11/2013

VZF

Selectietraining miniemen VZF

Competitie

11/11/2013

SKF

Belgisch Kampioenschap combo

Selectie

17/11/2013

VZF

Selectietraining miniemen VZF

Selectie

24/11/2013

VZF

Selectietraining miniemen VZF

Competitieinternationaal

24/11/2013

WIOS/RSCM

Flanders Synchronised Swimming
Open Seniors-Masters

Selectie

29/11/2013
01/12/2013

OK

Flanders Open Kortrijk

Bijscholing
Juryopleiding

6-7/12/2013

VZF

Nieuwe figuren en B jury opleiding

Competitie

19/01/2014

Competitie

02/02/2014

Competitie

09/02/2014

Competitie

23/02/2014

Vlaams Kampioenschap Junioren
	
  

Belgisch Kampioenschap juniors
Vlaams Kampioenschap Miniemen

ENL?

Belgisch Kampioenschap miniemen

06/04/2014

Vlaams Kampioenschap Kadetten

Selectie

17-20/4/2014

Intern.wedstrijd Dusseldorf (kad/jun)

Competitie

27/04/2014

	
  

Belgisch Kampioenschap Kadetten

Competitie

01/05/2014

SKF?

Belgisch Kamp Seniors - Masters

Competitie

05/10/2014

Vlaams Criterium Junioren

Competitie

19/10/2014

Vlaams Criterium Miniemen

Competitie

02/11/2014

Vlaams Criterium Kadetten

Competitie

11/11/2014

Competitie

30/11/2014

SKF?

Belgisch Kampioenschap Combo (alle
categorieën)
Vlaams Kampioenschap Senioren/Masters

	
  
	
  
	
  
	
  
Zwembad AZSC voor VC Miniemen is max 180 diep over een lengte van 8 meter. Rest van het bad
tot 1 meter diepte = OK
Els doet oproep wie een recreatieve wedstrijd wilt organiseren in het najaar
3. Jaarvergadering
Op zondag 29 september – 12u30-15u30 te Hofstade (=Selectiedag kadetten/Junioren)
Els vraagt agendapunten op via de nieuwsflash en vraagt wie kandidaat-organisator wordt van de
Vlaamse Wedstrijden
4.
Nieuwe FINA – figuren - Bijscholing voor A, B, C en coaches
FINA clinic in Bonn (11-13 oktober) – Evi en Chantal gaan hierheen
Er zijn nog geen documenten beschikbaar voor deze clinic dus we weten niet in hoeverre er
wijzigingen gaan doorgevoerd worden. Als er enkel wijzigingen gebeuren in de figuren en technische
elementen dan gaat waarschijnlijk één dag voldoende zijn voor een bijscholing, als er bijkomende
wijzigingen worden doorgevoerd betreffende reglementen of jureren dan zullen we nog extra tijd
moeten voorzien. De bijscholing blijft wel nationaal, kwestie van de juryleden op één lijn te houden
Chantal en Evi moeten nadien de nodige tijd hebben om de bijscholing voor te bereiden. Weekend 6-7
december zullen Evi en Chantal de bijscholing geven voor de Belgische jury en coaches (Els neemt al
optie op Eurovolley en communiceert dit naar Wouter)
Wijzigingen in de FINA reglementen zullen reeds toegepast worden vanaf januari 2014 zodat de
kadetten en juniorenselectie al de nieuwe reglementen toepassen.
Na clinic zal Evi al de manual en zoveel mogelijk info doorsturen naar de verschillende clubs (via Els),
zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.
5. Selectiewerking
Wijzigingen selectiewerking
Algemene consensus dat we de eisen naar onze selectieploegen moeten verhogen (wat ze moeten

kunnen qua lenigheid, thuis verder oefenen en in de club, evt. minimum punten figuren …).
Ploegen 2014: Na de selectiedag worden er 12 per categorie weerhouden die op de stage zullen
worden uitgenodigd (vanaf de selecties voor 2014). Na de stage zullen er 9 effectieve selectieleden
weerhouden worden die verder zullen trainen en naar de wedstrijd zullen worden uitgestuurd. Deze
leden moeten een trainingsdagboek bijhouden tussen de stage en de wedstrijd en zich houden aan de
gemaakte afspraken met de trainers.
Dit zal waarschijnlijk ook zo zijn in 2015
Waarschijnlijk vanaf 2016 zal er uit de 12 personen per ploeg (miniemen-kadetten-junioren) die op
stage gaan, maar enkel deze geselecteerd worden die effectief voldoen om in een selectieploeg te
zitten, m.a.w. is het mogelijk dat er geen team van 8 meer zal worden geselecteerd als blijkt dat het
niveau te laag is. Hiervoor zullen een aantal minimumcriteria per niveau (miniem, cadet, junior)
worden opgemaakt, evt. voor bepaalde criteria normen op leeftijdsjaar. Dit kan gaan om punten tijdens
figuren, lenigheidsvereisten, krachtoefeningen, uithoudingstest zwemmen enz. Deze worden later nog
gecommuniceerd.
Keuze solo – duet – team
Ná de stage en vóór de wedstrijd zal er een selectiemoment (meestal wedstrijd) volgen waarop de
keuze voor de beste solo en duet zal worden gemaakt. Welke wedstrijd dit is, welke duetten en solo
hier mogen uitkomen, wordt beslist kort na de stage in overleg tussen de coaches, de Technisch
Directeur en het Vlaams Sportbestuur Synchro. Dit zal na de stage ook worden gecommuniceerd naar
de selectieleden.
Voor de deelname aan de wedstrijd zal een representatief team worden gekozen dat ook op de
wedstrijd een hoge quotering kan krijgen, m.a.w. van een hogere categorie. Voor miniemen kan
hiervoor een kadetten of indien het niveau van de zwemsters het toestaat zelfs een juniorenteam
gekozen worden. Voor kadetten kan dit ook een seniorenteam worden. Dit wordt steeds beslist in
overleg tussen de coaches, het Vlaams Sportbestuur Synchroonzwemmen en de technisch directeur
synchro.
Alle informatie op de website wordt aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Verplichte bijscholing – trainers en clubs selectieleden
Op zondagochtend 29 september (tijdens de selectiedag), van 10u30-12u zal het nieuwe
meerjarenplan van de VZF worden voorgesteld aan de clubs alsook een voorstel van
trainingsdagboek en eisen/criteria met progressie voor de miniemen. Iedere club die een lid op de
selectiedag heeft, is verplicht minimum één trainster af te vaardigen. (In de namiddag is het
jaarvergadering).
Doelstellingen beleidsplan
•

•

S9 Tegen 2016 haalt het VZF kadettenteam een finaleplaats op de Comen Cup: niet mogelijk
– FFBN heeft met KBZB een overeenkomst getekend in 2009 dat enkel zij kunnen gaan als
“Belgische ploeg”
O9.1 Jaarlijks haalt het VZF miniementeam een podiumplaats op de Flanders Synchro Cup te
Kortrijk: blijft behouden

Junioren – en kadetten selectie 2014:
Proeven werden aangepast voor de kadetten-junioren en op de website gezet
De meisjes werden allemaal al uitgenodigd voor de selectiedag 29 september
Els doet oproep voor trainers synchro junior en kadettenploeg via nieuwsflash
Miniemenselectie 2013:
Wie duet – solo – zie communicatie boven
Voor Miniemenselectie 2013: tijdens VC Kadetten op 3 november zal de definitieve selectie van duet
en solo gebeuren.

Flanders Open, Jeugdherberg is gesloten voor renovatie. Warande is met slaapzalen= OK
Varia:
Uitrusting selecties – t-shirts die door de coaches worden gekocht (vorig jaar 11€ voor topje geel en
wit t-shirt van decathlon
4. Wedstrijden - programma
Aan te passen documenten
Draaiboek synchrowedstrijden: is nog up to date
Eventueel aan te passen na de nieuwe FINA reglementen, samen met de sportreglementen
Recreatieve meetings reglementen bespreken
- Badpakken?
- Pyramides?
- ….
in werkgroep te bespreken met mensen uit recreatie – Els bekijkt dit nog
5. Evaluatie Wedstrijden
VK kadetten: geen forfaits en boetes
7. Sabam
Gegevens zijn anoniem naar Sabam gestuurd, nog geen reactie op vraag naar voorstel tarieven
8. Permanente vorming
Binnen het zwemmen start men met permanente vorming trainers: de VZF houdt bij wie van de
trainers zich bijscholen en noteert deze trainers op de website. Ook voor synchro zouden we dit
opstarten, hiervoor moet 3u bijscholing moeten gevolgd worden. Hierdoor een aantal voordelen:
lagere deelnameprijzen aan bijscholingen van de VZF, meerwaarde binnen het jeugdfonds …
Dit zou bijdragen om volgende doelstelling te bereiken: O8.4 Tegen 2016 zijn 55% van de synchro
trainers opgeleid en/of bijgeschoold.
Voorstel synchro: najaar bijscholing van 3u op 2 locaties over landtraining – in september volgt
hierover meer info
We moeten via het meerjarenplan ook de clubs motiveren hun trainers te laten bijscholen en de
opleiding initiator synchro te laten volgen.

−
−
−

−

9. Varia
Wios – Splash brevettendag: zit goed in elkaar – Els stuur dit door naar VSB leden – uitdragen vb
op de jaarvergadering?
Stand van zaken verkoop scoreboeken: 23 verkocht – 17 nog in stock (Ingrid houdt ze bij)
Stand van zaken DVD Ingrid?..... na fina bijscholing zouden er nieuwe opnames moeten worden
gedaan. Gezien echter geen hulp van de juryleden om scores op te zetten, ziet het ernaar uit dat
dit project uitdooft …
Stand van zaken initiatoropleiding: eind juni zou het stramien worden goedgekeurd en volgt ook
duidelijkheid wanneer de cursus van start zou gaan.

Vergaderingen
− Nationale Sportcel synchro: geen datum op belswim
− Nationale Sportcommissie Synchro?
− Vlaams Sportbestuur Synchro: september – datum nog te bepalen
VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement

Wie?
Koen

Tegen wanneer?
Graag snel
tot na de bekendmaking van de
nieuwe FINA regels

