VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Woensdag 3/12/2014
Strop Gent
Wim Symoens, Mike Sarrazijn, Dirk Poelmans
Robert Van Hecke
Els Audenaert STC
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 23/9/2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
START 2 POLO
Aangekochte posters en stickers: 400
Verkocht: 145 (waarvan 50 – stock op RSCM)
Gebruikt in volgende clubs: RSCM, ROSC, VWZ, KWK, WZK, GZV, MZV
Nood aan bijscholing hierrond? Tussentijdse evaluatie via nieuwsflash + polsen bij de andere clubs waarom ze deze
niet gebruiken
U9 tornooien
Kalender ok, 9 clubs – 8 verspreide tornooien
Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF – standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten
Nog niet geïntegreerd op pacoweb – jeugdfonds: verschoven naar latere datum – te bepalen
Alle info op www.zwemfed.be 	
  
RECREANTENCRITERIUM
Kalender ok, 10 ploegen – 3 poules (1x4 en 2x3)
Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF– standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten
Uitslagen nog niet op H2O polo – staan op onze website VZF – Wim vraagt pierre met welk programma hij de
rangschikking maakt.
Els vraag of Wezenberg mogelijk is?!
vermoedelijk gaat dit concept in de toekomst zich opsplitsen per niveau – master/recreatief
Alle info op www.zwemfed.be
U11-U13 COMPETITIE
• 13 december komt werkgroep bijeen te Brussel over de inrichting van het tweede deel van het seizoen
• Daarop wordt datum vastgelegd voor overleg over de competitie volgend seizoen.- Januari
• Vragen aan Peter of hij dit als TD in januari het ziet zitten om de werkgroep te leiden met als topic:
o 1) spelregels U11-U13 (4-4 of 5-5 U11)
o 2) kalender speeldata
o 3) organisatie competitie (latere fase)
Concrete planning
•
•
•
•

13/12 U11/U13 hoe eindronde organiseren voor dit seizoen
16/12 wordt dit bekrachtigd sportcommissie WP
14/12 of 21/12 MOW Peter en Maarten zitten hiervoor samen
4/1 Zeist: voorbereiding werkgroep in januari met als punten:
o Spelregels U11/U13 – gestuurd door TD
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•

o Kalender seizoen 2015-2016 U11 tot U20
o Hier wordt datum en personen vastgelegd die in de werkgroep zitten voor het overleg
Werkgroep overleg in januari/begin februari organiseren

PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Bijscholing Schieten 16/11/2014 - Mechelen – 3u
8.4/10 gequoteerd – zeer goede reacties – 10 inschrijvingen
Geplande bijscholingen dit seizoen:
• Keeper – 8/2/2015 én 1/3/2015 – Mechelen - 12u
• Misschien komt er nog een bijscholing van Peter of andere
TRAINERSOPLEIDING
Tweede cursus Eeklo/Gent – examen 1/2 – 19 deelnemers
Initiator te Sint-Niklaas in 2015 > helaas géén kandidaten dus de cursus gaat NIET door
Instructeur B Waterpolo: Peter Simons, Peter VD Biggelaar werken hier mee aan.
SELECTIEWERKING
U13
− Evaluatie interprovinciaal tornooi – Joeri heeft al goed gescout, al 12 goede spelers gezien die er bovenuit
steken, maar nog geen definitieve selectie
− Paasmaandag FFBN – waarschijnlijk charleroi
− Afsluitende tornooi erna? Peter, Cyril en Joeri bespreken dit
U15-U17
− Trainingen samen verlopen redelijk goed
− Nog extra training 1/2, zwembad te zoeken
− Programma is rond tot 15/3 – nog tornooien te zoeken en sparringpartners
Vraag via mail van Robert: Wat met de U17 ? Deelname aan het EK in 2015 ?
Er is geen deelname aan het EK in 2015 noch door U17, noch door U19. De U17 werking is ook geen nationale
aangelegenheid. Op dat niveau wordt nu gewerkt met U19 ter voorbereiding van de EK qualificatie ronde in 2016
Nationaal
− Evaluatie toelichting peter 11/1, er waren 12 clubs vertegenwoordigd (RBP, BZK, KGZV, KZNA, MZV,
CCM, ENL, RSCM, KAZSC/JESPO, LZC, TZK, KWK)
− U19 open trainingen en programma tot half maart is rond
DAMES
− Stilgevallen met ontslag Koen, even geen prioriteit
SPORTBESTUUR
− Ontslag Koen Colpaert
− Nieuwe persoon te zoeken die het team kan aanvullen
WATERPOLO ONLINE
− Dirk volgt dit op
− Vraag via mail van Robert: Implementatie Waterpolo online: scheidsrechters blad invullen met behulp van een IDlezer lijkt mij het eenvoudigste; quid kostprijs voor de clubs ?
o De implementatie van Waterpolo Online zal in fasen gebeuren. In het seizoen 2015-2016 zal de competitie
opgevolgd worden via dit system om dan in het seizoen 2016-2017 gebruik te maken gaan maken van
andere modules zoals het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF), e.a.
o We gaan het system gebruiken zoals het aangeleverd wordt met slechts kleine wijzigingen om te voldoen
aan het Belgische waterpolo. Het gebruikt daarbij zijn eigen beveiliging en niet de ID kaart. Daarenboven is

2

het waarschijnlijk niet zomaar toegelaten om een ID-lezer te gebruiken. Verder dienen we ook rekening te
houden met de hoge kosten die zulke wijziging met zich kan meebrengen.
AANPASSING SPORTREGLEMENTEN
− Aanpassen aan FINA categorieën i.p.v. LEN? > volgende vergadering
− Vraag via mail van Robert: Nieuwe FINA reglementen worden toch eerst uitgeprobeerd alvorens ze van toepassing
worden gebracht of niet ?
o VSB voorstel hiervoor zal zijn om de nieuwe FINA reglementen voor de Seniors uit te testen tijdens de
bekerwedstrijden. De wijzigingen voor de jeugdcompetities zijn moeilijker te testen, maar kunnen we zeker
bespreken
− Vraag via mail van Robert: Voorstel jeugdcompetities eerst bespreken in de regionale sportcommissies.
o Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit 3 Vlaamse en 3 Waalse experten op gebied van
jeugdcompetities. Aan Vlaamse kant zijn dat Marianne Sels (RSCM), Micheal De Boever (MZV) en Swa
Dams (KAZSc). Zij zullen de voorstellen formuleren die dan in het SCWP worden besproken en
bekrachtigd. Wij zullen uiteraard het VZF sportbestuur hiervan op de hoogte houden
ANDERE NATIONALE PUNTEN
− verslag SCWP 26/11
− Agendapunten voor SCWP 16/12
− Nationale verslagen niet online? Geen enkel van 2014
− Herstructurering scheidsrechtercommissie?
− Vraag via mail van Robert: Een onderscheid maken tussen statuten en reglementen (wie kan wat wijzigen en hoe
gaat dit in de praktijk); vooraf in de regionale sportbesturen.
− Vraag via mail van Robert: Voorstellen tot wijzigen van de statuten en huishoudelijke reglementen kunnen
ingediend worden tegen eind december om te worden besproken om de eerstvolgende Raad van Bestuur.
Wedstrijdreglementen kunnen we natuurlijk niet aanpassen want we volgen de FINA reglementen. Toelichtingen
specifiek voor de KBZB bij deze wedstrijdreglementen worden afgestemd met de CCS. Wijzigingen aan andere
onderliggende zaken zoals het handboek en richtlijnen voor de competitie worden door de SCWP gedaan. Ook hier
wordt uiteraard het VZF sportbestuur op de hoogte gehouden.
VARIA
− Sportbestuur vindt het belangrijk dat Sporttechnisch Coördinator aanwezig is op de 4 a 5 bijeenkomsten per jaar
van het sportbestuur waterpolo. Dit voor een goede communicatie en werking.
− Wim vraagt ledeninfo – waterpolospelers per club / leeftijd: Els stuurt de info door
− Tafelofficialcursus: er wordt er één in mechelen georganiseerd in januari
− Beleidsplan VZF 2013-2016: infrastructuurbundel voor nieuwe zwembaden, selectiedoelstellingen (WOC
wedstrijden), promotieplan > verschoven naar volgende vergadering:
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen? Rik of Stefan 2x per jaar uitnodigen in het Sportbestuur? > naar
volgende vergadering
− Voorstel Wim: VZF Nieuwsflashen: link naar team waterpolosportbestuur – gezichtsherkenning = is gebeurd in één
van de vorige nieuwsflashen
VOLGENDE VERGADERING:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: 25/11 – 16/12 – 27/01 – 24/02 – 24/03
Sportcel Waterpolo: 17/2
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