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

4/9/2017
Merelbeke
Wim Symoens, Guido Claes, Jens Buysse (in afwachting bekrachtiging goedkeuring op
RvB 20/9 - reeds aanvaard door provinciaal bestuur)
Robert Van Hecke, Patrick Van Ginneken,
Els Audenaert VZF, Fabrice Weise, Mike Sarrazijn
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 10/4/2017 werd goedgekeurd
Vanaf heden moeten opmerkingen binnen een week doorgegeven worden waarna het verslag online wordt geplaatst =
goedgekeurd
STRUCTUREN
Fabrice, Mike, Els geven toelichting over structuren, waar wil ieder naartoe en wat zijn de bevoegdheden. Concreet voor
de VZF zijn deze:
•
Opleidingen en bijscholingen:
•
Tafelofficials
•
Trainers
§ Opleidingen Vlaamse Trainersschool
§ Bijscholingen i.f.v. permanente vorming – kadert binnen jeugdfonds – kwaliteitssysteem
§ Supercoach online
•
Talentontwikkeling U13 t.e.m. U17 (jongens)
•
Recreatief waterpolo U9 t.e.m. senioren
•
Niet actief momenteel maar VZF staat ook in voor: promotie - Start-2-polo – zwembaden – scholen
Belangrijk is dat we duidelijke taakverdeling maken en deze ook kenbaar maken naar de clubs. Ideaal is ook vanuit 1
website / facebook te vertrekken die door verschillende beheerd worden.
VSB vragende partij is om de uitwerking van het nationale plan te ondersteunen en praktisch nuttig hieraan wil
meewerken. Momenteel ontbreekt doorstroming van communicatie tussen wp directie en vsb. Dit moet beter om de
samenwerking efficiënter te maken. Anders dreigt het nationaal plan op een eiland te komen en zijn achterban te
verliezen. Bij voorkeur transparant inschakelen van leden van de sportbesturen op basis van inhoudelijke meerwaarde,
los van regio. Ook vraag aan DC Waterpolo om organogram op te stellen met namen die kunnen trekken, evt.
coördineren.
U9 TORNOOIEN
10 ploegen nemen al deel
Nog geen nieuwe ploegen – Els voert nog promotie via Facebook/Nieuwsbrief
Vorig jaar evaluatie
• Alle data compleet – goede gespreide kalender
• U7 reeks opstarten? interesse vanuit WZK, RSCM, ZNA, Els polst
• winnen en punten bijhouden is voor sommigen nog belangrijk
• clubs moeten vroeger hun deelname bevestigen
• Invullen wedstrijdblad (kopie) en doorsturen naar VZF na afloop moet consequent gebeuren
RECREATIEF 10-15 jaar opstarten?
- Orca Bilzen – WWPC hebben interesse in Recreanten U13-U15
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Guido zal polsen bij andere ploegen en Els doet oproep via FB/Nieuwsflash – Guido helpt mee concept op te
zetten

RECREANTENCRITERIUM
- 16 ploegen
- Kalendervergadering 16/9 – Mike gaat hierheen
Binnengekomen verbeterpunten uit evaluatie vorig seizoen (naast héél wat lof
-

):

Bij voorkeur GEEN matchen op zaterdagavond. Zondag is echt wel de beste dag voor recreanten.
Poules met vier ploegen in plaats van drie graag.
een poule met 3 ploegen (ipv 4) is voor ons (en blijkbaar ook de andere ploegen), beter haalbaar.
op het finale tornooi heb ik verschillende keren de tafel gedaan eens een glaasje water zou deugd doen
Bijna alle spelers van onze ploeg hadden wel liever meer gespeeld, en hebben gevraagd om volgend seizoen
in een poule met vier ploegen te zitten i.p.v. met drie ploegen.
Invullen wedstrijdblad (kopie) en doorsturen naar VZF na afloop moet consequent gebeuren

Finaledag Wachtebeke gaat niet - zwembad sluit 5 maanden. Als alternatief: Hasselt en Genk (Els polst)
Bijdrage per ploeg zal gevraagd worden voor organisatie finaledag
Recreanten die deelnemen aan de Beker > op termijn Veteranen Criterium vs Recreanten Criterium?
START 2 POLO
Ligt stil – nieuwe impuls nodig – samen met initiatorcursus bespreken
TRAINERSOPLEIDING
- Initiator voorjaar 2017 Nieuwpoort – najaar 2018 Dendermonde
- Instructeur B – ook reeds 6 kandidaten maar hebben module 1 nog niet af – voorjaar 2019 zouden we een cursus
moeten kunnen opstarten
- Initiatorcursus herschrijven – aanvang november, na afloop huidige cursus
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Stand van zaken:
• bijscholingen krijgen goede evaluaties (Paul juni 8.3/10) – maar steeds moeilijk om deelnemers te krijgen
• bijscholing over waterpoloreglementen in september werd geannuleerd wegens afzegging van docent
(DDZZ en RZV waren kandidaat niet zo veel inschrijvingen)
• SCO gebruikerstraining 8/10
• Jeugdkeeperdag: 17 keepers – 3 trainers. Er zal een oproep volgen na de bijscholing of er interesse is voor
dezelfde training voor senior keepers
Brainstorm:
- gezien de lage opkomst moeten we proberen naar periodes te gaan met weinig matchen – december / juni of
dit combineren met Bekermatch.
- op afstand bijscholingen aanbieden vb samen met de Hogeschool, zij hebben een opnamelokaal
o vb over de reglementen?
o Docent moet dit zien zitten
- Els en Mike bekijken dit verder.
SUPERCOACH ONLINE
10 clubs + ROSC = 11
SCO workshops voor nieuwe trainers dit seizoen – 8/10 in Sint-Niklaas – evalueren en dan eventueel in andere regio’s
uitrollen
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OFFICIALS
- Cursus Tafel official: September Gent
- Volgende cursus januari
Brainstorm:
- Voorstel om de regelgeving voor tafelofficials aan te passen, zeker bij jeugdwedstrijden. Vb 1 opgeleide
tafelofficial en 1 assistent. Zo kan de assistent al starten en hoeft deze niet te wachten tot de volgende
opleidingen. Ref. tornooien hebben vaak maar één tafelofficial.
- Els bekijkt dit verder met CCA
SELECTIEWERKING VZF
Mike, Els, Patrick en de trainers gaan samenkomen (werkgroep)
Waar willen we naartoe? Er zou een meerjarenplan moeten komen.
Discussie: vertrekken van SCO leerlijn? Fabrice eerder voorstander volledig zelf iets te ontwikkelen, gaat meer
gedragen worden door de Walen (dragen visie Frankrijk). Standpunt VZF= vraagt veel tijd om van nul te beginnen
terwijl alles voorhanden is.
U13
-

U15-U17
-

Antwerpen? Voorlopig nog geen trainer gevonden.
WVL, VLB, OVL = ok
Promotie start
11/11 tornooi Mechelen
o wat erna? Interregionaal Tornooi Eeklo en 1 mei Vlaamse ploeg La Louvière U15
o 11/11 samenzitten met de trainers of dit bespreken met de werkgroep
o
Programma ok – nog tornooien vastleggen en afstemmen met Bernard

Nieuw dit seizoen: werken met ouders die instaan voor tenues
NATIONALE WERKING
- Nationale selectiewerking: deelname aan tornooi Tsjechië met 3 ploegen (dames – heren – U19)
- Binnenkort vertrekt oproep kandidaten trainers (vrijwillig – enkel onkosten)
Varia
- Facebook Waterpolo Vlaanderen werd opgestart
- Vraag: is er een specifieke duikbril voor slechtzienden die waterpolo spelen. Beter bril dan duikbril. Guido
geeft de contactgegevens door.
- Patrick, Jens en Robert zijn kandidaat om afgevaardigd te worden naar de Nationale Sportcommissie
Waterpolo. Gezien Jens zijn aanstelling nog officieel bekrachtigd moet worden (RvB VZF eind augustus werd
geannuleerd), zal na de volgende RvB op 20/9 pas beslist worden wie zal worden afgevaardigd
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