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Verslag vergadering VSB synchroonzwemmen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

22/02/2012
Sint Joris Weert
Ingrid De Kimpe, Koen De Backer, Inge Stuyck,
Evi Vandergucht

1. Goedkeuring vorig verslag 24/11/2011
OK
2. Brevettensysteem
Brevetten
• Tot op heden is nog geen enkel brevet geregistreerd en dus officieel afgenomen. Vanaf
1/1/2013 moeten nieuwe competitieleden eerst een brevet afgenomen hebben.
• WIOS, LZC en RSCM slaan de handen al in elkaar en organiseren samen een brevettendagn
op 19 mei in Liedekerke.
• SKF ging misschien brevettendag organiseren op 28 mei > gaat niet door, zwembad niet vrij
• Beoordelingsformulieren brevet 2 en 3 nog niet beschikbaar. Alleszins voor de brevettendag in
Liedekerke nodig! Inge
•
boekje voor zwemsters over brevet 1 is onderweg (Inge)
3. Wedstrijden
Inschrijvingen
Er zijn nieuwe inschrijvingsdocumenten voor de wedstrijden VC, VK en Bk zodat iedereen éérst de
familienaam en in een andere kolom de voornaam zet.
+ regelgeving aantal medewerkers aan te passen zoals in het sportreglement staat (1 per 8?) = OK
 Reeds gebruikt voor VK Junioren. Werd intussen ook Nationaal voorgesteld : Ze zullen de
eerste keer Nationaal gebruikt worden voor het BK Junioren
Resultaten wedstrijden
Vanaf januari 2012 wordt opnieuw de volledige detailuitslag gepubliceerd op de site.
In het nieuwsitem op de website worden de eerste 10 bij de figuren ook vermeld ok - ook bij
kampioenschappen, ondanks dat er geen podiumplaatsen zijn voor figuren.
Medailles figurenwedstrijden
Zullen vanaf januari 2012 enkel nog wel na de VC’s verdeeld worden. Niet meer na VK’s (naar het
voorbeeld van BK’s)
VK en VC
Na afsluiten inschrijvingen: Synthesetabel maken met zwemsters figuren, routines, juryleden en
medewerkers + lege kolom zodat de hoofdscheidsrechter kan invullen wie er effectief aanwezig is van
de laatste 2 categorieën.: is gebeurd, wordt gebruikt
Geen wedstrijdverslagen ontvangen van hoofdjury op de Vlaamse Criteria
Sigrid heeft wedstrijdverslag gestuurd van VK Junioren.
VC’s waren OK, afwezige zwemsters hadden attest dokter, alle juryleden waren ter plaatse.
VK senioren 15/4: uiterste inschrijvingsdatum?
Programma’s – standaardprogramma’s opgemaakt door ingrid, wie maakt de definitieve op ahv
inschrijvingen en stuurt deze door naar Els? > Ingrid
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BK’s
Agendapunt nationaal: BK duren vaak te lang, mogelijk om combo’s op een andere dag te plaatsen?
Eventueel 2 x halve dag :1) Miniemen + junioren. 2)Kadetten + senioren
2013 starten. Voorstel Nationaal lanceren.
2 problemen :
Lukt enkel als we de kalender totaal omgooien (=alle andere VK en BK tussen januari en mei, VC +
Combo wedstrijd-dag in najaar). Vlaamse Clubs zijn tegen dit voorstel.
2/ veel clubs hebben combo’s met gemengde teams (kadetten in juniorteam). Ingeval 1 wedstrijddag
kunnen zwemsters niet in 2 categorieën uitkomen.
Er is nu een referendum uitgaand van de Belgische Sportcommissie met de vraag aan alle clubs of de
ze akkoord gaan met het veranderen van de wedstrijdkalender. Wordt verder besproken tijdens BK
Junioren
Wedstrijdorganisatie
De wedstrijdformulieren komen stilaan allemaal op de website van de VZF terecht (dank Ingrid) – het
draaiboek is geupdate
4. Enquête
Uitwerking forum 4/3/2012 – Hofstade – trainers is nog uit te werken: Er zal geen forum worden
georganiseerd. Kijken uit naar een nieuwe gelegenheid. Els laat nog iets weten
5. Cursussen
Jury D
Alle deelnemers zijn geslaagd
Annelien
Smets AZSC
Iselle Van de Konijnenburg SCB
Emmie Osselaere
KLZC
Marijke Carleer
klzc
Kurt
Desmet
SKF
Koen De Backer
SKF
Elke
De Gryse
KVO
Sofie De Moudt
AZSC
Eliane Nierinck
BZK
Valerie Couck
WIOS
Aurélie De Rey
KVO
Jury A:
examen op 12/02 (wedstrijd VK Junioren), 2 kandidaten: Ilya Maes en Soetkin Op De Beeck zijn
geslaagd
trainers clinic tijdens EK?
Geen EK = geen clinic

-

-

6. Recreatieve wedstrijden / shows
DDZZ zal een recreatieve wedstrijd organiseren op zondag 2 december. Zij nemen deel aan
wedstrijd BRASS om alvast een te zien hoe dit in zijn werk gaat. Ingrid volgt het mee op en gaat
ook mee naar BRASS om hen wegwijs te maken
Er staan al een aantal shows op de website van de VZF, graag hadden we ALLE shows hierop
gezet! WARME oproep naar alle clubs om hun shows door te geven aan Els@zwemfed.be
7. Selecties 2012

Junioren:
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Dusseldorf
vertrek op woe 4 april, graag aankomst 12u30
en terugreis op zondag 8 april na het ontbijt
els regelt de treintickets
Extra trainingen zijn geregeld. Alles gecommuniceerd en op de website
Miniemen:
Selectiedag miniemen: 4 maart Hofstade: aangevraagd Jury = OK, alle deelnemende clubs vaardigen
een jurylid af. Resultaten staan reeds online
Trainster: Kimberly Vyncke en Annelien Smets hebben zich kandidaat gesteld: zij worden aanvaard
Extra trainingsdagen te bespreken met Sigrid, Annelien en Kimberly
Trainingen zijn allemaal bij Ingrid (Els geeft haar samen met de medailles, ook de T-shirts – helaas
zijn hier enkel M en L (geen 4 S zoals gevraagd)
Data selectiestages 2013 Hofstade
donderdag 27 t.e.m. zondag 30 december 2012 junioren
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 augustus 2013 miniemen
8. EK 2012
Geen EK in Apen, seniorenselectie zoekt naar andere doelen.
Vraag om als preswimmer te fungeren in Eindhoven is gesteld aan verantwoordelijken binnen KNZB.
Wachten op antwoord.

9. Andere
•

DVD figuren voor jury: stand van zaken?
Is veel werk maar komt wel in orde tegen de paasvakantie.

*

Koen vraagt naar de mogelijkheid om frequenter jurycursus te organiseren: bv na minimaal 4
wedstrijden als jury D => doorstromen naar jury C
Ingrid vraagt naar mogelijkheid om jaarlijks jury D te organiseren. Vanaf hoeveel inschrijvingen is
cursus haalbaar/ betaalbaar? Els bekijkt dit
Vanuit de veronderstelling dat Evi (zoals ze wel al eerder al aangaf) verder cursussen wil blijven
geven: Kunnen we de cursussen allemaal laten doorgaan in Bree?
Wordt verder uitgewerkt naar volgende vergadering toe.

•

DVD figuren 2009-2013: Clubs blijken niet veel interesse te hebben voor deze versie: periode
bijna verstreken. Degene die een kopie willen, vragen er best een=> onnodige copies vermijden.
Nog geen 5e kandidaat VSB : zijn geïnteresseerd: Nolf Mira en Babette Forsyth, zij moeten hun
kandidatuur via de club aan de provincie kenbaar maken

•

Volgende vergadering:
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Vaste programma’s kampioenschappen
2-jaarlijkse bijscholing A-B juryleden?
BK op LEN kalender
Wordt voorlopig geweigerd. Na aanpassing (= vertaling naar Engels) van
info en inschrijvingsdocumenten, wil Wouter ze wel verspreiden naar de
andere landen via mailing. Zullen er op moeten aandringen. Engelse
versie van de documenten is al enige jaren bij Wouter, geleverd door
Evi.
Boordelingsformulieren brevetten

Wie?
Ingrid

Tegen wanneer?
OK
Geen prioriteit

nationaal

Inge

Dringend
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Brevetten verplichten voor BK?

vsb

Brevettendag organiseren – combineren met promotiedag?

Een boekje opmaken voor alle startende zwemsters met de korte inhoud
+ tekeningen van elk element en smileys als beoordelingssysteem om
de persoonlijke evolutie bij te houden.
Punt 5.2 reglement: volmachten – wordt niets mee gedaan,
sportreglement aan te passen. Niet meer nodig: iedereen mag
inschrijving insturen, de sportsecretaris synchro of de secretaris van de
club moet wel in cc van de mail staan.
Wedstrijdzak:. Flappen om in het <water te hangen ontbreken, worden
Koen
aangevuld door Koen – onkosten binnen te brengen bij de VZF
Gemengde teams niet mogelijk om internationaal mee te doen
Wanneer selectiedag junioren?
Trainersbijeenkomst? Trainersopleiding

Agenda najaar
2012
Agendapunt
jaarvergadering
2012
Niet dringend
Is onderweg
(niet dringend!)

Niet dringend
Is onderweg

Els
Inge
Els
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