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Vlaamse Sportcommissie Artistiek Zwemmen 
 

Datum: 2 juli 2019 

Plaats: Merelbeke 
Aanwezig: Els Audenaert, Sigrid Vergauwe (Skype); Van Der Gucht Evi, Babette 

Forsyth (Skype), Iselle Van de Konijnenburg, Micheline Linard 
Verontschuldigd: Jasmien Dumortier 
Uitgenodigd: De Kimpe Ingrid (RvB) 
Afwezig:  

 
Agenda sportcommissie 16u30 
 
Jury 
Evaluatie 
In september volgt er een kwantitatieve evaluatie van de juryleden m.a.w. of het afgelopen 
seizoen 2018-2019 het opgelegd aantal wedstrijd werd gefungeerd. Per club dienen de 
juryboekjes worden verzameld en bezorgd aan de Sportcommissie 

1) op Swimconference 8 september te Aalst 
OF 

2) via mail naar synchroflanders@gmail.com een foto/kopie van de wedstrijdpagina 
uit het juryboekje doorsturen, één mail per club aub! 

 
Ingrid doet de voorbereiding in zomervakantie 
De kwalitatieve evaluatie van de wedstrijden in het voorjaar 2019 zullen de juryleden in 
september via mail ontvangen. In de kerstvakantie volgen de evaluatie van het najaar 
2019. 
 
Volledige procedure m.b.t. het behoud van een juryniveau is te vinden op onze website 
 
Jury D cursus: 8 kandidaten 
 
Jury C cursus: 7 kandidaten 
 
Beide cursussen zullen doorgaan op zondag 1 december 2019 te Vilvoorde. 
Iselle geeft D, Evi C 
 
Berael: vraag Berael FFBN jurylid > Cursus meevolgen maar schaduwen en examen op 
kadettenwedstrijd. Evi of Iselle zullen dit met haar afstemmen. 
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FINA Jury G – Evi Van der Gucht 
Evi - European AS Cup mei – St-Petersburg (RUS) > Evi heeft een goede evaluatie gekregen. 
Heel goede organisatie, hoog niveau op de wedstrijd. Veel landen die aan het bijbenen zijn. 
Finland heeft voorgezwommen. 

 
Beleidsplan 2017-2020 en Meerjarenplan Artistiek Zwemmen 2019-2024 
 

1) Toename van het aantal clubs/afdelingen Artistiek Zwemmen binnen Vlaanderen 
en Brussel 

Ø Oproep reeds gedaan binnen AZ 
Ø 3 reacties ontvangen 

§ Asse/Ternat door Nathalie De Roock – pas tegen 2020/2021 
§ Blankenberge-Oostende door Hilde Van den Abeele 2020 
§ Gent – persoon van Aquafollies – nog niet concreet 

Ø Begroten in 2020 dat er ondersteuning aan 2 clubs kan gegeven worden 
Ø Hoe uitkeren?! Reglement op te maken in de toekomst – nu nog niet aan de 

orde  
2) Kwaliteit omhoog binnen de clubs  

Ø hieronder valt de hervorming van talentdetectie & ontwikkelingsprogramma 
VZF 

Ø 2019-2020: techniektrainingen ism Laurence + opmaak LTAD? 
 

Continuïteit verzekeren:  
 

Ø Functie wedstrijdsecretaris toekennen in Assist en jaarlijks in het jaarverslag 
vermelden  

Ø Tweede persoon voor juryopvolging en opleiding naast Evi > Iselle = OK 
Ø Recreatieve clubs bezoeken die niet bij de VZF zijn aangesloten 

o 4 clubs zijn niet aangesloten bij de VZF:  
§ Dolfijntjes Koksijde - Gezinssportfederatie 
§ EDRA Rekem - Gezinssportfederatie 
§ Aqua & Move Waterballet Gent 
§ Synchrowave Mechelen 

Ø Eigen clubs die in moeilijkheden zijn ondersteunen.  
 
Deze punten worden mee geïntegreerd in het nieuwe beleidsplan 2021-2024 – opstart 
voorbereiding deze zomer 

 
 
Wedstrijden 
Aanduiding organisatoren 
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Kalender 2020 
Competitie 09/02/2020 KVO Vlaams 

Kampioenschap 
Junioren 

Competitie 16/02/2020 WIOS/ SCB? – Evi 
spreekt af met 
WIOS wie deze 
organiseert 

Vlaams 
Kampioenschap 
Miniemen 

Competitie 08/03/2020 RSCM Belgisch 
Kampioenschap 
Junioren Tech 

Competitie 15/03/2020 RSCM Belgisch 
Kampioenschap 
Junioren Free 

Competitie 22/03/2020  ENLSynchro Belgisch 
Kampioenschap 
Miniemen 

Competitie 05/04/2020 LAQUA Vlaams 
Kampioenschap 
Kadetten 

Competitie 24-26/05/2020 
Zou toch 8-10 mei 
plaatsvinden? 

  SL Cup 

Competitie 01/05/2020  ENLSynchro Belgisch 
Kampioenschap 
Senioren 

Competitie 03/05/2020 of terug 
naar 26/4? 

? Belgisch 
Kampioenschap 
Kadetten 

Recreatie mei WIOS Recreameet 
Competitie 11/10/2020 KVO Vlaams Criterium 

Junioren 
Competitie 25/10/2020 WIOS Vlaams Criterium 

Miniemen 
Competitie 01/11/2020 SCB Vlaams Criterium 

Kadetten 
Competitie 11/11/2020 SKF Belgisch 

Kampioenschap 
Combo 

 
 
Vraag deelname Nederlands club om deel te nemen aan: 
  
16 februari 2020               VK miniemen (Age I)  
22 maart 2020                   BK miniemen = Open = OK 
5 april 2020                         VK kadetten (Age II)  
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VSC staat hen weer toe om deel te nemen aan VK kadetten en miniemen 
 
VC junioren > enkel technische routines of ook elementen 

 
KNZB: Onze junioren wedstrijden bevat een figurenwedstrijd en vervolgens finale vrije 
uitvoeringen. Wij hebben nog geen technische uitvoeringen opgenomen in onze 
wedstrijden voor junioren. In de bijlage de bepalingen voor het NJK. Wij zijn wel 
voornemens te kijken naar het invoeren van technische uitvoeringen maar dat zal niet zijn 
voor het komende seizoen.  
 
Beslissing: te kortbij om nog veel te veranderen, via Nieuwsbrief aan clubs vragen of er 
interesse is in VC junioren met enkel technische routines en combo > antwoorden aan 
Micheline zodat zij als organisator de inschrijvingen kan volgen 
 
Alle info, documenten en formulieren voor de wedstrijden  
Werden aangepast en online gezet op onze website. versie Senioren en Versie Masters (zijn 
niet de  juiste – Ingrid bezorgt deze aan Els) 

 
Selectiewerking 
Senioren 2001 en ouder 
 
14 kandidaten > COE  
+/-60% VZF 
31 augustus = selectiedag – technische elementen en routine 
er zal een oproep volgen voor juryleden via synchroswim + VZF nieuwsflash 
 
Nationaal juniorenteam – 1 september 
4 meisjes bevestigden hun deelname reeds 
 
Samyn Hannah SKF 7-4-2003 
De Decker Hélène SKF 8-27-2003 
Daems Yana KVO 9-2-2004 
Kaur Anmol RSCM 6-15-2002 
 
Els polst de mogelijkheden in Wezenberg   
Voorlopig programma: 
 

• Dimanche 22/9 � voir si Montignies est libre, Sandra (12h – 13h30 Gym / 13h30 – 
17h30 piscine) – Zoi à confirmer 

• Dimanche 13/10� matin ou aprem (Léa & Griet) 
• Week-end 27 – 28 octobre ou 1 – 3 novembre (Léa & Griet) 
• 17/11 am or pm 
• Samedi 21/12 (toute la journée) et dimanche 22 décembre (Griet & Léa) 
• 19/01 pm � Montignies ? 
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• 26/01 pm � Montignies ? 
• 2/2 pm 
• Week-end 22 – 23 fev (Zoi) 
• 22/03 � Montignies? 
• 29/03 �Montignies? 
• Competition in April to be defined > ervoor zorgen dat er een teammanager mee is! 

 
Kadetten VZF 
 
• 12-14 augustus volledige dagen – zwembad De Nekker Mechelen (aanvang 8u45 
12/8 – einde 17u30 14/8) 
• Mogelijke data voor extra trainingen: 1,22,29 september, 13 en 27 oktober. 
• 8-9-10/11 Hongarian Cup  
 
Kadetten CoE 
Eind augustus selectiedag 
 
Kadetten VZF 
De VZF werkt in 2020 verder met de duetten i.f.v. EJK duetten > Els zal dit melden 
 
Miniemen – Talenten 
Wie sturen we naar de nationale techniektrainingen olv Laurence? 

Ø Meisjes van 2007 die eventueel niet deelnemen aan Hongarian Cup 
Ø 10 meisjes uit de talentdag 
Ø Els doet communicatie 
Ø Bij de selectie van de Talenten werd de beoordeling aangepast, zo wegen nu de 

Splitten op het land en in het water evenveel, de snelheid van zwemmen weegt 
minder 

 
 
 Permanente vorming & opleidingen trainers 
- Initiatoropleiding 2018 Mechelen – 5 geslaagd 
- Initiatoropleiding 2020 Liedekerke – 4 kandidaten nog maar – er zullen er bijkomen > 

Anne zal tegen 15 augustus een begin en einddatum moeten vastleggen 
- Instructeur B: 3 kandidaten - Trainer B: 6 kandidaten 

o 2019-2020: hen aanmanen algemeen gedeelte te volgen  
o Aangeraden algemene module voor Inst B en Tr B samen 
o Opleidingsstramien te bekijken of beiden gelijktijdig kunnen worden 

georganiseerd. 
 
- Bijscholingen 2019-2020  

o Eleni Kougia – judging difficulties 
o Bijscholing Assistent Lesgevers (ATLZ) zou doorgaan op 2-3 Nov te Landen en 

eventueel in het voorjaar 2020 Brugge? Els polst 
o WIOS deed enkele voorstellen, deze worden bekeken voor de Swimconference 

in juni 2020 
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Artistiek Zwemmen recreatief 
 
Recreatieve Wedstrijden 
 
Door omstandigheden werd Anne Fontain en Recreameet op zelfde dag gehouden, wordt 
in de toekomst uiteraard vermeden. 
 
Recreameet 12 mei: 4 deelnemende clubs ADC, ATLZ SCB en SKF 
In totaal hebben 58 zwemsters deelgenomen aan de competitie. 
De inschrijvingen en het versturen van de muziek is vlot verlopen. 
 
ISB brevetten & zeemeerminbrevet 
 
Het ISB Orka brevet is het “inclusiepunt” = eindpunt van waar reddend zwemmen en 
baantjes zwemmen vertrekken 
Idealiter sluit Zeemeermin hierop aan, de overlapping is dan wel weg te werken 
Alle info https://fredbrevet.be/zwembrevetten/leren-veilig-zwemmen/  
 
Idealiter zou de VZF met brevet waterpolo en brevet zeemeermin naar buiten moeten 
komen, iets wat grondig moet bekeken worden, maar we kunnen wel al het 
zeemeerminbrevet aanpassen en uitwerken zodat het kan worden uitgetest volgend 
seizoen 
 
Startersbrevetten stuurt Iselle/Evi door naar Babette en rest van de commissie in cc. 
 
Lay out brevetten en diploma’s 
 
Els vraagt aan Sarah of zij nieuwe wil ontwerpen 
Zeemeerminbrevet: naar analogie ISB brevetten 
Recreabrevetten: ook vouwbrevetten zoals ISB 
Gadget voor de competitiebrevetten – samen met papieren brevet A4 / A5 
Wedstrijd Diploma’s 
1 document per kleur en per jaar met alle diploma’s op 
1 papier brons met het aantal wedstrijden op A4  
 
Noden 
Els polst bij recreanten of zij specifieke noden hebben naar wedstrijden e.d. 

  
Jeugdfonds 
8 synchroclubs doen mee aan het Jeugdfonds 
In augustus volgen misschien een paar kleine aanpassingen 
De ingediende dossiers bekijken Ingrid en Els in augustus ook zodat we kunnen nagaan of 
er goodpractices zijn om te delen naar analogie van het zwemmen 
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Varia 
• Puracos Make Up Forever: samenwerking stopzetten – producten zijn duur en 

onvoldoende verkocht om contract te onderhouden – SCB werkt met Golden rose: 
Evi geeft de info door, Els bekijkt of daar een samenwerking mee opgezet kan worden. 

• Vergoedingen trainers, docenten > zal vanaf september worden gelijkgetrokken 
met het zwemmen + keuze welk verloningssysteem. 

• In het begin van volgend seizoen de regels wedstrijden nog eens doorsturen + 
melding dat jury zich moeten voorbereiden als ze naar wedstrijden gaan 

• Begroting & actieplan 2020 – zal naar analogie zijn van 2019  
• Scoreboeken – in stock bij Ingrid (10) en op VZF 
• Herziening procedure wedstrijdverslag (niet behandeld) 
• Tenues: waar kopen we aan en wat – inventariseren (niet behandeld) 
• Rekenprogramma van de LEN werkt nog niet waardoor we verder werken met ons 

rekenprogramma – Benoît heeft geen tijd meer om hieraan te werken - Els vraagt 
na waarmee KNZB werkt 

 


