VLAAMSE SPORTCOMMISSIE WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:

10/10/2018
Sint-Niklaas
Gilles Oosterlynck, Robert Van Hecke, Wim Van Hecke, Nancy De
Muelenaere, Bob Herregodts, Els Audenaert

VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

-

Stand van zaken Vlaams werking
•

Selecties
U15-17
o Het valt op dat het spelersniveau lager is dan vorige jaren en een aantal talenten
doen niet mee (Els polst waarom)
o programma werd overlopen – alle data zijn ingevulde uitgezonderd nog 1 match
dames rond paasweekend in te plannen (Fee & Peter waren hiermee bezig)
§ Voorstel Wim: 24 maart tornooi Antwerpen – staan er meisjes op het
programma? Els vraagt na
o afgevaardigden ouders nog op te vragen – Bob U17 en meisjes – iemand vinden bij
de U15 – Bob polst eens op de volgende training
o De afgevaardigden komen met foto mee op te website
o Nieuw: droogtraining met Ruben – aanvang 21/10
o Zeist/Eindhoven
§ Verplaatsing naar Eindhoven/Zeist –eigen vervoer – Bob polst met de ouders
alvast op 21/10
§ Polars Bears als sparring partner – KNZB nog te contacteren – aantal uren
nog door te geven (Els)
o nieuwe selectiespelers nog toelaten ref mail Wim VH DZO speler?
§ Nee, selectie werd gemaakt, gegevens noteren voor volgend seizoen
o Wat met speelster 2006 geselecteerd door Fee
§ blijft bij U15 meisjes – niet meer bij de U13
§ Andere talentvolle 2006 kunnen ook uitgenodigd worden om mee te trainen
indien voldoende niveau
o Tenues: blauwe met witte opdruk – U13 later te bestellen
o 1 set officiële per team te voorzien 1 en 13 rood
o U13?
o Bijdrage nog van vele spelers te ontvangen – els stuurt nog een mail – Polo’s
voorzien voor Wim en Bob – foto online zetten
o Sportbestuur kan ook een Polo krijgen: Nancy wil een T-shirt (maat?) – xxl voor Wim
– Bob neemt maat op 21/10
o Bob en Wim gaan als afgevaardigden naar de training 21/10
U13

o

o
o
o
o
o

-

Data voor de interregionale U13 tornooien 11/11 (Mechelen) en 23/12 (Eeklo) –
iemand present van VSC? – niet direct iemand vrij – er wordt aangeraden dat er
iemand aanwezig is – Els bekijkt of zij kan gaan
Data regionale training na 11/11 liggen nog niet allemaal vast
3 regio’s met telkens 16 tot 23 spelers – 10 meisjes!
Walen op 11/11 alvast aanwezig en onze U13-15-17 mag deelnemen in Charleroi –
Walen laten weten of zij op 23/12 ook mee meedoen (Els volgt op)
Medailles voorzien of iets anders – sleutelhangers VZF? Els bekijkt nog
U13 selectiecriteria – gecoördineerd door Peter? – ligt stil – geen prioriteit op dit
moment

Recreatieve tornooien
U9
o

o

o

Verslag kalendervergadering:
§ De meeste clubs wachten op de instroom tijdens de maand september om te
kijken of ze inschrijven met de U9.
§ De clubs plannen ook maar de U9 in wanneer ze de kalender van de U11 &
U13 kennen. De meeste clubs koppelen dit aan deze wedstrijden.
§ Naar verzekering toe is de vraag of deze U9 spelers een NV moeten zijn bij
VZF. Jespo heeft een eigen verzekering en zijn hun U9 geen NV bij de VZF. >
VZF clubs moeten hun leden bij ons aansluiten
§ Voor de U7 is er geen interesse om dit georganiseerd te doen. Reden is dat
deze kinderen nog heel moeten leren vooral deftig zwemmen en dit
sporadisch onder clubs eens kan georganiseerd worden wanneer de
gelegenheid zich voor doet.
§ Er is ook medegedeeld dat ze terug recht hebben op medailles voor elke
deelnemer aan te vragen bij de VZF en op de krokodillen kostuum.
Clubs die 2 wedstrijden spelen, meer dan vorig jaar en toen al veel annulaties – hoe
afstemmen > Elke club moet tegen 11 november aan de organisatoren laten weten
aan welke tornooien zijn gaan deelnemen > Els bekijkt of het niet eenvoudiger is om
een online kalender op te maken waarop ze kunnen inschrijven
15/10 kalender afsluiten

Recreatieve Jeugdtornooien 10-15j
o Vergadering voorgezeten door Mike – geen verslag
o Alles behouden – vrij karakter
Recreantencriterium
o 15/10 kalender rond
o Nog enkele data in te vullen
o Wedstrijdresultaten programma verwerking – Els bekijkt nog hoe deze verwerkt én
online kunnen gezet worden
Algemeen:
o Volgende week nogmaals een communicatie – laten weten aan welke tornooien ze
wensen deel te nemen

o

-

Sluitende administratie – wie aangesloten – wie vergunning – dit lukt niet wegens
tijdsgebrek

Swimconference
o

welke sprekers mogelijk? Robin van Galen? Robert VD Walle – judo – P. VD
biggelaar?

-

Ligt stil n.a.v. vertrek Mike:
o
LTAD & herwerking initiatorcursus
o
Meerjarenplan waterpolo

-

Nationaal:
o
Doornemen binnengekomen kandidaturen nationale ploegen U19-senioren
dames
o Geen internationale trainers onder de arm nemen gezien onze structuur dit nog
niet toelaat, geen data, duidelijke afspraken.
•

•

•
•

•
•

•
•

Simon Maertens: geen charisma, te weinig sportieve bagage – wel
super sympathiek en bereidwillig, niet 2-talig
Ø Niet weerhouden
Joeri Gevaert: voor T1 iets te weinig bagage maar beschikt over alle
capaciteiten
Ø Weerhouden
Ø ? kan hij dit combineren met U17 Vlaams – Els vraagt ter info
na
Degand: niet echt gekend door iedereen, Wim ziet deze = Joeri
Ø weerhouden
Maarten:
Ø Meer bij U19 (dit wil hij niet) of T2 Senior
Ø Weerhouden
Dan: de enige eigen trainer die seniorniveau als T1 kan trainen
Ø Weerhouden
Bernard Pollak: geen T1, wel T2 maar is samenwerking met Dan
mogelijk?
Ø Weerhouden
Stefan Daman:
Ø Weerhouden
Nancy: betrokkenheid als ouder – meer ondersteunend met Stefan
Ø Weerhouden

Voorstel:
Geen internationale trainers gezien onze structuur dit nog niet toelaat

Dames
Senior
U19

T1
Stefan D.
Dan
Degand

T2
Nancy
Maarten
Joeri

Vervolg
Na aanstelling samenkomen met de trainers en zo snel mogelijk de trainingen vastleggen. Volgens de
sportcommissie zal het zeker lukken om zwemwater te vinden. PS op 18/11 werd het zwembad voor
Vlaamse selectie te Eeklo geschrapt gezien we in Mechelen trainen. Misschien kan in Eeklo de
nationale training doorgaan dan?
Wim VH ziet het zitten om af te spreken met de trainers en op te volgen of alle data ingevuld zijn enz.
o
Nationale werking algemeen: afwachten op initiatieven van daniel, nog geen verslag
ontvangen van de laatste vergadering 29/9 met sportcommissie en personeelsleden KBZB, VZF, FFBN
Communicatie:
Even on hold, gilles bouwt hier en daar relaties op

