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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Maandag 29/9
Gent-Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Van Der Gucht Evi, Stuyck Inge, Babette Forsyth, Jasmien
Dumortier

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

Els Audenaert (STC VZF), Sigrid Vergauwe

Het verslag van 27/3/2014 werd goedgekeurd
1. Jury VZF
Jurycursussen
B: 6 deelnemers - nog 2 praktijkexamen – allen nog assistent-ref najaar
2014
D: 13 deelnemers – les in Berchem – les in Sint-Kruis Brugge (Els legt zaal vast)
C: 20 kandidaten – 5 betaald
Jury evaluaties
Niets te melden
Schema opleidingen
2014
2015
2016
2017
D
D
D
D
C
B + WS
C
B + WS
A (oproep
A
Els)
WS = wedstrijdsecretaris – geïntegreerd in de cursus jury B
Wedstrijdsecretaris 5 oktober
13 deelnemers
Varia
-

Evi jury EK Berlijn: alles goed verlopen
scoreboeken via AGO Books – 50 stuks te bestellen (Els)

2. Kalender
Kalender 2015 – verslag jaarvergadering – zie onder
2016: VK of BK junioren samen met KNZB organiseren? (was volgende stap in samenwerking met
KNZB): we zullen eerst kijken of we het VK senioren/masters eind november 2014 al samen kunnen
organiseren, dan evalueren.
1) Kalender 2015 – Organisatoren aangevuld of aangepast in lijst hieronder.
2) Gaat recreameeting te Leuven in het najaar door? Neen, want slechts 5 teams (geen clubs)
kandidaat om deel te nemen

Competitie

18/01/2015

RSCM

Vlaams Kampioenschap Junioren open voor

Hofstade

Nederlandse Zwemsters

Competitie

24- 25/01/2015

KNZB

Competitie

01/02/2015

SCB

Competitie

08/02/2015

Competitie

01/03/2015

Competitie

Maart 2015?

BRASS

28/03/2015

KNZB

internationaal

Competitie
internationaal

Recreameeting April 2015

BRASS
Brussel
ENL
La Louvière

Nederlands Kampioenschap Senioren te
Hoofddorp open voor Belgische Zwemsters
Vlaams Kampioenschap Miniemen

Open Belgisch Kampioenschap junioren

Belgisch Kampioenschap miniemen

BRASS Open Masters te Brussel – laurence?
Nederlands Kampioenschap Junioren te
Heerenveen, open voor Belgische Zwemsters

BRASS

Preminiemen Anne Fontaine

SKF

Open Belgisch Kampioenschap seniors -

Zwevegem

masters

Competitie

01/05/2015

Competitie

03/05/2015

WIOS

Vlaams Kampioenschap Kadetten

Competitie

10/05/2015

ZNA?

Belgisch Kampioenschap kadetten

Competitie

26/04/2015

Recreameeting 17/05/2015

Competitie
internationaal
Competitie

Synchro Cup Luxemburg

LSVZ

14/06/2015

KNZB

11/10/2015

RSCM

Recreameeting Oktober/november
2015

ZCM

Voor niet-vergunninghouders, alle
leeftijdsgroepen
Nederlands Kampioenschap Combo te
Eindhoven open voor Belgische Zwemsters
Vlaams Criterium Junioren
Voor niet-vergunninghouders, alle
leeftijdsgroepen

Competitie

25/10/2015

AZSC

Vlaams Criterium Miniemen

Competitie

01/11/2015

KVO

Vlaams Criterium Kadetten

Competitie

11/11/2015

ENL of SKF

Open Belgisch Kampioenschap combo (alle
categorieën) Bespreken met Laurence en

David Antoine (Ingrid)
Competitie
Internationaal
jeugd

29/11/2015

WIOS?

27-29/11/2015

OK

Vlaams Kampioenschap seniors – masters
open voor Nederlandse Zwemsters
Flanders Synchro Open Kortrijk

Varia:
Vraag Annemie (WIOS) ivm aantal teams miniemen en Kadetten die mogen zwemmen tijdens
wedstrijden.
Antwoord: ze mogen allemaal zwemmen – aan te passen in het sportreglement!
Vraag KVO ivm deelname laatstejaarsminiem aan wedstrijd Kadetten (routine) als meisje in kwestie al
12 jaar is.:
Antwoord: Dat mag maar dan kan ze daarna niet meer deelnemen in miniemencompetitie
Vraag van enkele clubs: Brevettendagen graag ook in online kalender plaatsen. Oproep via
Nieuwsflash (Els)
• 22 november Brevettendag SKF (enkel brevet 2-3)
Vraag AZSC ivm samenstelling VSBSY, wie door welke provincie werd voorgedragen.
Antwoord: Inge voor Vl Brab, Jasmien voor W Vl, Evi voor Limburg, Babbette gecoopteerd voor O Vl,
Ingrid voor A’pen. > Els communiceert nog aanstelling van Jasmien via Nieuwsflash
Problemen met ingeven van brevetten doorgegeven aan de aanwezige clubs. Aan allen gevraagd om
zeker na te gaan of alle meisjes die tussen april/mei 2014 en heden hun brevet haalden, ook in de
laatste update van de lijst staan. Indien niet in die lijst, de namen doorgeven aan Els.
ZNA vraagt wie van hun juryleden een paswoord heeft > alle juryleden
3. Wedstrijden
VK Kadetten Bree 6/4
Afwezig zonder attest: /
Tekort jury: /
Wedstrijdprogramma: Volgens Benoit kunnen we nog 3 jaar verder met de huidige versie mits enige
aanpassingen. Tegen dan moet alles toch weer aangepast worden aan nieuwe FINA reglementen
Het huidige rekenprogramma zal werken zolang er computers met besturingssysteem maximum
Windows 7 en Software maximum Access 2010 beschikbaar zijn.
Inschrijvingen/trekkingen 2014
Alle info staat t.e.m. het VK junioren in januari reeds online
Reglement Combo BK en Master categorie
Voorstel meenemen naar vergadering Nationaal: Minimum 8 zwemsters voor alle categorieën behalve
Masters met minimum 6 – waarom wij strenger dan FINA reglementen? Ingrid en Evi trachten dit via
de Sportcommissie toch te wijzigen!
Momenteel is regel: De organiserende club heeft de vrijheid om een extra categorie Masters of zelfs
Pré-Masters in de voormiddag toe te voegen naast Miniemen, Kadetten en Junioren. Ze beslist dan
ook zelf welke de deelnamevoorwaarden zijn.
Resterende medailles
Er zijn nog voldoende medailles bij Ingrid
Draaiboeken en reglementenbundels
- Sportreglement competitiewedstrijd + lastenboek VK’s + draaiboek organisatie zou moeten
samengevoegd worden > Ingrid na afloop cursus wedstrijdsecretaris

4.
Reglementen
Stand van zaken aanpassing reglementen recreatieve meetings > nog niet aangepast gezien
recreameeting in het najaar is geannuleerd, ook niet dringend.
5. Selectiewerking
Kadetten – junioren
Jurylid en afgevaardigde meesturen op internationale wedstrijd
Kadetten : 12 geselecteerd
Junioren: worden maar 9 weerhouden (niveau lager gezien er van de 27 junioren maar 13 naar de
selectiedag zijn gekomen)
2016: 21-24 december stage
Miniemen
Evaluatie:
• Wat het weekend betreft voor volgend jaar, opteren voor een gewone week van maandag tem
vrijdag, opnieuw vijf dagen op stage te gaan ipv vier. Vier dagen lijkt nu toch wat krap te zijn.
Aantal trainingen van september tot november > terug 3?
• Els vraagt om de avondtraining wat te vervroegen? Zo hoeven de meisjes niet zo laat te eten
en kunnen we nog droogtrainen na het avondmaal.
• Els vraagt medische fiche op zodat we op te hoogte zijn van eventuele medische problemen
bij de meisjes > Medische fiche van VZF?
• Contactgegevens dokters in de buurt/van wacht ook in draaiboek zetten
Selectiedag miniemen > datum nog vast te leggen
Stage: 17 t.e.m. 21 augustus
En voor 2016: 15-19 augustus
Selectiewerking algemeen
• Vlaamse selectie en Belgische Nationaliteit: leden van de Vlaamse selectie moeten niet de
Belgische nationaliteit hebben, wel als dit opgelegd wordt door de wedstrijdorganisator
• Zomerprogramma: we ontvingen een zomerprogramma om zwemsters tijdens de vakantie
verder te laten trainen op eigen initiatief. Dit werd in pdf op de website gezet.

−

−

−
−
−

−

6. Jeugdfonds en Synchro
Nu: Paco concept = brevettendag organiseren – eigenlijk niet volledig correct, beter zou zijn de
Zeemeerminbrevet te integreren
! Els polst of Annemie van Wios dit niet wilt uitwerken
7. Brevetten
Brevet Zeemeermin wordt geïntroduceerd – nog niet verder aangewerkt – Els bekijkt dit met
WIOS?
o = initiatie in synchro voor scholen, vriendjes of nieuwe ledendag.
o In het Paco concept: Paco doet synchro
o Kan als pakket naar scholen worden gestuurd evt. met demofilm (te bespreken binnen het
promotieplan synchro)
Draaiboek brevettendag staat online
Juryleden hebben nu paswoord om de registratie van de brevetten te doen.
Brevetten en buitenlandse zwemsters: zelfde regel als eigen zwemsters – als ze al
competitievergunning in eigen land hadden, moeten ze niet opnieuw de brevetten afleggen
8. Permanente vorming - opleidingen
Stand van zaken initiatoropleiding:
o Hofstade: 18 deelnemers
o Najaar Gent/West-Vlaanderen: 21 deelnemers
o Oproep gedaan voor kandidaten 2015 > geen respons, in 2015 wordt geen cursus
georganiseerd

−

−

Verslag vergadering instructeur B:
o Inhoud werd algemeen vastgelegd en docenten gecontacteerd
o Initiatorcursus vereenvoudigen gezien vrij zwaar voor mensen die nooit zelf aan synchro
hebben gedaan?
" De huidige cursus is ok voor het gros van de cursisten, anders wordt het voor hen
“te laag” van niveau
" wel zwaar voor cursisten die geen achtergrond hebben – voor Tom Vermeulen
van VTS geen reden om daarom te zakken. Invoegen van aspirant geen optie –
wel onder vorm van “bijscholingen” georganiseerd door de VZF
" eventueel optie om als eindlijn brevetten in te steken? Maar hier zit ook routine in
" Na discussie besloten het zo te houden
o Standpunt VSB Synchro: toch nagaan of er geen eenvoudige cursus door de VZF kan
worden georganiseerd, zonder diploma, uiteraard bij voldoende kandidaten – Els bekijkt
dit
Nog bijscholing najaar 2014 vast te leggen, keuze/ prioriteit maken:
o bijscholing droogtraining – lichaamsscholing – lenigheid uit de vernieuwde
initiatorcursus: Annick Deweerdt – Els contacteert haar wanneer zij dit ziet zitten binnen
dit seizoen
o Els neemt contact op met KNZB om samen een bijscholing te organiseren rond:
" opduwen en springen: hier is veel vraag naar
" warming-up en conditie: in andere landen doen ze veel minder aan
zwemconditie t.o.v. in Vlaanderen – zou niet slecht zijn om hier eens andere visie
over te horen
o Jaarplanner/periodisering: Els gaat na of de bijscholing door Leonie C. – bondscoach –
positief werd beoordeeld om deze dan hier ook eens te organiseren.

−

9. Beleidsplan
Selectiewerking en niveau synchrozwemsters opvolgen: soort van niveaumeeting te doen – nog
niet in gang gezet (Els/Ingrid)
Promotieplan 2015 – nog even on hold
o meer leden en meer clubs
o Brevet zeemeermin
o clubfolders met foto’s

−

9. Varia
Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – afvaardiging nationaal: wachten tot Inge
er terug bij is (Ingrid contacteert haar)

−

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro:
Nationale Sportcommissie Synchro:
Vlaams Sportbestuur Synchro:

To do’s
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement:
aantal teams miniemen en Kadetten die mogen zwemmen tijdens
wedstrijden. > ze mogen allemaal zwemmen – aan te passen in het
sportreglement!
Recreatieve meetings reglementen
Promotieplan synchro
Jeugdfonds + Splash
Verplicht karakter bijscholing > Procedure KBZB bekijken en voorstel
doen
nationale tussenkomst bij 4-jaarlijkse reglementswijziging nog uit te

Wie?
?
Ingrid

Els
Els
Els

Tegen wanneer?

2015
2015

klaren

