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1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 30/4 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. SELECTIEWERKING
Voor de vergadering werd een werkvergadering gehouden met de selectietrainers Joeri en Maarten, ex-TD Rik, Patrick
heeft zich verontschuldigd.
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U13
Provinciale werking
2 interprovinciaal tornooien voorafgaand door telkens 1 “selectietraining”
2 tornooien = 1 vlaams 11/11 en waals voorjaar 2014 (Els neemt contact op met Nicky)
Voorstel om vergadering te beleggen met de provinciale afgevaardigden (dit jaar of volgend jaar, nog te
bekijken of het haalbaar is
Budget staat momenteel onder VZF promotie, niet Selectiewerking
Els communiceert reeds naar de provinciale afgevaardigden dat het enkel U13 zal zijn + stuurt reeds mailing
naar FFBN om te polsen wie naar 11/11 tornooi wilt komen
U15 tot U17
VZF werking
Vaste trainingsmomenten (samen! met evt. extra trainer) met aantrekkelijke tornooien (Parijs, Eindhoven,
Veenendaal), met op termijn misschien WOC deelname
Selectiedag september
Selectiecriteria uithouding zwemmen – per leeftijdsjaar vastleggen
Eventueel met tussentijdse contactmomenten onder wedstrijdvorm tegen Vlaamse teams uit hogere
leeftijdscategorie
Trainingen koppelen aan uitnodiging trainers – bijscholing vb
Striktere reglementen op te leggen naar discipline toe
Joeri en Maarten werken een voorstel uit van x trainingsmomenten – x contactmomenten – x tornooien –
selectiecriteria tegen +/- de kalendervergadering 22 juni zodat Els er een budget op kan kleven en we
selectiedag kunnen vastleggen en communicatie kunnen opstarten
U20 en seniors
KBZB werking
Parallel bij LFN, gedragen door Nicky? – eerst iets uit te werken en daarna
Algemeen
We moeten beseffen dat we de Top niet meer halen maar moeten wel verbeteren
Geen eindtornooi meer voor huidige U13-U15 (werd reeds gecommuniceerd)
Meerjarenplan op te maken, hoe uitdragen, wie? Voorstel om hiervoor binnen Nederland te gaan kijken,
iemand die dit plan ook kan uitdragen naar de clubs
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Belangrijk dat Johnny op KBZB niveau ook mee aan onze kant staat en mee gaat in het verhaal
Stefan bespreekt dit voorstel al eens met Patrick
Els legt een nieuw overlegmoment vast na de kalendervergadering (eind juni) om dit verder uit te werken zodat
we weten wat we volgend jaar gaan doen en gaan communiceren.
Best in het najaar niet te veel meer plannen en tijd nemen om goed plan uit te werken.
Overleg met de trainers is positief – jaarlijks moet er een overlegmoment zijn

3. START 2 POLO
H O
Het Start- 2 -Polo project krijgt meer en meer vorm. Er werden reeds eindtermen (waterpologerichte
zwemvaardigheden en technieken) vastgelegd, die iedere waterpolospeler in het begin moet aanleren. Deze maand
wordt nog alles doorgegeven aan Bruno om het uit te tekenen. We hopen tegen januari 2014 de poster en stickers aan
de clubs te kunnen aanbieden. De methodische aanpak (hoe alles aanleren komt aan bod in de initiatorcursus). Wim
merkt wel op dat we de cursisten lessen kunnen laten maken als opdracht en die dan gebruiken om aan te bieden
binnen start-2-polo.
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
Het laatste tornooi is achter de rug. De inschrijvingsmodaliteiten voor volgend seizoen werden overlopen.
Clubs die volgend seizoen willen meedoen, moeten zich inschrijven vóór 01 september via mail naar
els@zwemfed.be. Meer info over de U9 tornooien. http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar
5. TRAINERSOPLEIDING
Voorlopig niets nieuws te melden
VZF heeft al op haar website mededeling geplaatst over permanente vorming. Communicatie specifiek voor waterpolo
volgt als deze besproken en vastgelegd zijn binnen de VZF
7. INTERPROVINCIAAL TORNOOI
Els neemt al contact op met nicky – Waals tornooi in het najaar. Zal dus enkel voor U13 worden. Koen laat weten van
zodra Limburg een nieuwe contactpersoon heeft. Communicatie start pas na de kalendervergadering.
8. RECREANTENCRITERIUM
Volgend seizoen zullen mogelijks 2 poules van 4 à 5 ploegen worden opgemaakt. Definitieve inschrijvingen moeten
binnen zijn vóór 01 september via mail naar els@zwemfed.be zodat de indeling kan worden gemaakt en een
kalendervergadering worden ingepland. Tot nu toe hebben we een 9-tal clubs die potentieel kandidaat zijn: MZV,
WZK, RSCM/LZC, WCPN, GZV, DDZZ, AC, VWZ; Meer info http://www.zwemfed.be/recreanten-criterium-16-jaar ;
Stefan zal ervoor zorgen dat hiervoor ook reclame zal worden gemaakt op de kalendervergadering.
9. VARIA
− Officialopleiding: Op zaterdagvoormiddag 21 september wordt er een officialcursus georganiseerd. De exacte
locatie is nog niet vastgelegd. Kandidaten melden zich best aan via onze website zodat we zicht hebben op het
aantal en de woonplaats van de kandidaten. Meer info en inschrijven: http://www.zwemfed.be/officials/waterpolo
− Els doet een oproep nog via nieuwsflash voor kandidaten sportbestuur
TO DO’S
Meerjarenplan/selectiewerking
start 2 polo
Interprovinciaal tornooi
Recreantencriterium

Verder uitwerken op volgende
vergadering
Einddoelen vastleggen + bruno ah
werk zetten
Contact Limburg
Communicatie na jaarvergadering
Promotie

Els legt datum vast
joeri en maarten bereiden voor
Els via werkgroep
Koen
els
Iedereen + Stefan op de
kalendervergadering

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 10 SEPTEMBER ZWEMBAD STROP
Verslag door Koen Colpaert, secretaris VSBWP
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