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VSB Synchro
Datum:

9/10/2017

Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Jasmien Dumortier, Van Der Gucht Evi, Babette Forsyth,
Alain T’syen
Els Audenaert (STC VZF), Mike Sarrazijn (directeur VZF)
/

Verslag 8/5/2017 wordt goedgekeurd
1 BELEIDSPLAN VZF 2017-2020
Nieuwe structuur: werken met functieprofielen en niet meer met een vertegenwoordiging per
provincie. Kandidaturen worden eerste gescreend door VZF-personeel (met advies zetelende leden
VSB Synchro) en dan voorgelegd ter goedkeuring aan RvB. Dus niet meer met verkiezingen.
Voorstel functieprofielen
1) Wedstrijdsecretariaat. (nu Ingrid) Is verantwoordelijk voor:
a. Kalenderopmaak ((mei-wedstrijden – voorstel aanduiding organisatoren) in
samenspraak met Wallonië)
b. Opvolgen inschrijvingen VK’s – VC’s – wedstrijdadministratie i.s.m. VZF secretariaat
Els
c. Bundel organisatie van wedstrijden up to date houden
2) Juryverantwoordelijke (nu Evi): A-jurylid die door LEN / FINA erkend is Is verantwoordelijk
voor:
a. Juryopleidingen – fungeert hierbij al dan niet zelf als docent (vb Evi leidt nu Iselle op)
b. Moet zich bijscholing om erkenning te behouden: 4-jaarlijkse bijscholing volgen m.b.t.
wijzigingen FINA-reglementen + jaarlijkse wedstrijd + LEN clinics
c. Jury-evaluaties (procedure nog vast te leggen o.b.v. afwijking individuele
scorebepaling & voldoende gefungeerd)
3) Talentdetectie en ontwikkeling (nu Jasmien&Sigrid)
a. Opmaak jaarprogramma’s verschillende groepen
b. Evaluatie
4) Recreatief synchro (nu Babette): iemand die ervaring heeft met recreatief
synchroonzwemmen
a. Recreabrevetten, recreantenmeet, assistent trainer
b. Opvolging inschrijvingen recreameets
5) Reglementen
a. Up to date houden van alle reglementen – brevetten …
6) Promotie en communicatie
a. Mee instaan voor posts op Facebook (nu Ingrid)
b. Toekomst: promotie via scholen – communicatie ivm selectiewerking naar de
buitenwereld - …
7) Trainersbijscholingen en opleidingen (deze functie behouden? Doet Els nu i.s.m. docenten –
werkgroepen en met alle VSB leden worden de bijscholingen besproken)
a. Jaarlijkse opmaak bijscholingen (doet Els)
b. Trainersopleidingen evalueren (doet iedereen wat)
Kalender
Kalender 2018 staat online
VK senior 2017 wordt afgelast. SCB bekijkt of zij kandidaat zijn om deze in 2018 te organiseren
Nog geen kandidaat voor BK junioren

1

Kalender 2018
Competitie
Internationaal

2728/01/2018

NL

Nederlands Kampioenschap Senioren open
voor Belgische Zwemsters

Competitie

04/02/2018
gewijzigd

LAQUA

Vlaams Kampioenschap Junioren
open voor Nederlandse Zwemsters

Competitie

11/02/2018

SCB

Vlaams Kampioenschap Miniemen

Competitie

25/02/2018

?

Open Belgisch Kampioenschap junioren

Competitie

11/3/2018

ENL?

Belgisch Kampioenschap miniemen

Competitie

24-25/03

BRASS Brussel

Brussels Open Masters

Synchrokamp

2425/03/2018

KNZB 816 jaar

Competitie

1/4/2018

RSCM Hofstade

Vlaams Kampioenschap Kadetten

Competitie
Internationaal

07/04/2018

NL

Nederlands Kampioenschap Junoiren open
voor Belgische zwemsters

Competitie

22/04/2018

RSCM /
LAQUA
Mechelen

Belgisch Kampioenschap Kadetten

Pre-competitie

29/04/2018

Mechelen

Preminiemen Anne Fontaine

Competitie

01/05/2018

SKF

Open Belgisch Kampioenschap SeniorsMasters

Brevettendag

05/05/2018

WIOS

inschrijven: anne.vindevogel@telenet.be

Competitie

0406/05/2018

Swimming
LUX

SL CUP-Luxemburg

Talentdag

21/5/2018

Hofstade

Info

Recreameeting

26/05/2018

WIOS

Voor niet-vergunninghouders, alle
leeftijdsgroepen

Competitie
Internationaal

1617/06/2018

NL

Synchro Beat & NK Combo open voor
Belgische Zwemsters

Competitie

07/10/2018

KVO

Vlaams Criterium Junioren

Competitie

21/10/2018

RSCM

Vlaams Criterium Miniemen

Competitie

01/11/2018

Competitie

11/11/2018

Competitie

18/11/2018

Jeugd
Internationaal

2325/11/2018

OK Kortrijk

Flanders Synchro Open Kortrijk

Talentdag

16/12/2018

?

Info

SCB
SKF of
ENL?

https://www.facebook.com/SynchrokampNL

http://www.synchrokamp.nl

Vlaams Criterium Kadetten
Open Belgisch Kampioenschap combo (alle
categorieën)
Flanders Senior/Masters Synchro Meet

Wedstrijden
Recreameets evalueren na dit seizoen – opsplitsen onder 10 jaar en boven 10 jaar … Els plant een
meeting in juni 2018 werkgroep recreatief synchro.
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Jury VZF
Procedure omtrent de evaluaties, aantal keren fungeren en verplichte bijscholing werd doorgenomen en zal
worden gecommuniceerd in de volgende nieuwsflash. Controle jaarvergadering september 2018
Evaluatie D-cursus 2016: 7.5/10
Misschien meer voorbeelden laten zien van "minder" geslaagde figuren. Nu worden er telkens filmpjes
vertoond van hoe het zou moeten zijn, maar dat is niet de realiteit als je gaat jureren bij bv de miniemen
Evi gaat proberen beeldmateriaal uit eigen club te laten zien indien haalbaar
D: volgende cursus 3 december 2017 – slechts 4 kandidaten – de nieuwe manual komt pas uit in 2018 – tot
dan wachten – cursus wordt uitgesteld tot in september. Els communiceert dit (ok)
B: 7 kandidaten – de nieuwe manual komt pas uit in 2018 – tot dan wachten om datum te bepalen. Els
communiceert dit (ok)
C: als je examenmoment niet meedoet – ineens herexamen = geen extra examenmoment. Els
communiceert dit (ok)

Nieuwe Figuren
Bijscholing omtrent de nieuwe FINA reglementering laatste mogelijkheid: 24/11/2017 - OK Kortrijk
Controle? Samen met het aantal keren fungeren. Wordt gecommuniceerd in nieuwsbrief (ok)
KBZB clinic: Els vraagt aan Wouter om deelname attesten op te maken (ok)
Selectiewerking
Talentdagen
Programma december = Jasmien aanwezig. Focus zal liggen op expressie (Leen Houben)
Programma mei met Leonie – koppelen aan stage instructeur B
Tegen mei duidelijke scores meegeven waaraan voldaan moet worden om te kunnen deelnemen.
(Jasmien)
Miniemen
• Stand van zaken
o Alles ok
o enkel het aanleren van de routines verliep stroef
• beste meisjes 2005 zouden uitgenodigd worden voor de EJK selectie
o 2 gestopt
o Julie en Amelie worden uitgenodigd
• Stage augustus 2018 nog onzeker indien in Hofstade. Contact met de Nekker? Els
• VZF neemt contact met Sport Vlaanderen voor problematiek zwemwater in combinatie met
verblijven
EJK-selectie:
• Programma werd besproken
• Bo is gestopt – Aube wordt niet meer weerhouden (onvoldoende progressie om de EJK
limiet te halen en geen partner – Jasmien contacteert de ouders)
• Meisjes 2000: moeten in het voorjaar 2017 op eigen wedstrijd en in het buitenland de

limiet halen voor EJK. 4/2 VK junioren of BK junioren moeten ze de limieten halen en Orca
Cup. Indien niet gehaald maar realiseerbaar zullen zij ingeschreven voor tweede kans op de
Swiss Youth
Reacties uit vorige evaluatie mee te nemen
• Over het algemeen heel positief! Veel bijgeleerd, goede begeleiding.
• Beter en sneller duetten communiceren – wie zwemt met wie
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•
•
•
•

Duidelijke afspraken rol clubtrainer – ook op de centrale training – afspraken ivm trainingen
in de club
Duidelijk communiceren wie eindverantwoordelijkheid van de trainers
Duidelijker communiceren naar ouders, regelmatig update sturen
Wedstrijden in het voorjaar plaatsen – dan meer keuze

Tenues
Tenues: 2 ouders wilden het coördineren – Els moet dit nog in gang zetten
Ingrid besteld badpak voor Helene
Brevetten
Wijzigingen:
Brevet 1:
25 meter vlinderslag golfbeweging
Brevet 2:
25 meter vlinderslag: golfbeweging met het lichaam, 2x l arm – 2x r arm – 1x beide armen
Brevet 3 komt Swan in
Aan te passen en gaat vanaf januari in voege
Permanente vorming & opleidingen trainers
- Initiatoropleiding
o September 2018 – 14 kandidaten reeds – Ingrid CV – gaat door in Hofstade/Mechelen
o Uurrooster door te sturen naar Ina (Els of Ingrid sturen) + naar de docenten voor
definitieve vastlegging
- Assistent Trainercursus
o Stand van zaken:
§ Eerste cursus in Bree
§ 3x4u
§ Enkel in te schrijven voor volledige cursus
§ 2 lessen in de herfstvakantie – eerste zondag en de brugdag vrijdag 3
november + 1 les in november. Evi bevestigt de data asap.
§ Maximum aantal deelnemers: 24
§ Cursisten zelf – geen praktijkmeisjes nodig
§ Voorstel zo laagdrempelig mogelijk houden
§ DVD stuwingen vanuit Nederland als beeldmateriaal
§ Kostprijs: 70€ niet VZF-leden - 45€ VZF-leden 30€ VZF leden permanent
bijgeschoold – 15€ voor deelnemers organiserende club indien de club een
eigen, door het VSB goedgekeurde docent de cursus geeft en zwemwater
voorziet en bekostigd. VZF voorziet de cursustekst, het stramien en volgt
administratief op.
§ Els neemt contact op met VTS voor gebruik cursussen (ok-ze mogen niet
digitaal verspreid worden!)
- Instructeur B:
o November starten de inschrijvingen
o Stage inhoud werd besproken alsook een aantal vakinhouden en wijze van examinerig
- Bijscholingen 2017-2018.
o Workshop make up: 7.5/10 – herhalen volgend seizoen mits paar aanpassingen.
Evaluaties: te ingewikkelde look en dure producten – vrij positief – paar negatief.
Volgend jaar terug en een praktischer voorbeeld + vragen of ze naar een Belgische
wedstrijd gaan (Els)
o FINA clinic: heel goed
o 28/10 clinic WIOS met Zsuzsana Szöke
+ instructeur B = zij die slagen = permanent gevormd voor dat jaar
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