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 VERSLAG VERGADERING MAART 2020 
DATUM: 01/04/2020 

PLAATS: Video-conference 

AANWEZIG: Wim Symoens (moderator-secretaris),  Gilles Oosterlynck, Wim Van Hecke  

VERONTSCH: Robert Van Hecke 

UITGENODIGD: nihil 

AFWEZIG : nihil 

 

VERSLAG VORIGE VERGADERING  

Het verslag van de vorige vergadering werd per email goedgekeurd en gepubliceerd.   

 

IMPACT CORONA-crisis 

Beslissing:  
Naar aanleiding van de aanhoudende onzekerheid over een mogelijke verlenging van de Corona-
veiligheidsmaatregelen is beslist dat alle VZF waterpolo-events worden geannuleerd: 

• Waterpolo Academy Vlaanderen in overleg met de trainers/coaches en VSB WP 
o Alle EU Nations tornooien in Brno werden al eerder uitgesteld naar nieuwe data.  Junior Dames 16-17-

18 oktober 2020; Junior Heren 29-30-31 okt en 1 november 2020.   
o Trainingen 5 en 12 april, de stage in Zeist van 14-15-16 mei en slottornooi van 31 mei.     
o Wij zullen bij aanvang van het nieuwe Academy-jaar een compensatie voorzien onder de vorm van een 

aantrekkelijk merchandise-item voor alle Academy-members.  

• De cursusorganisatie Initiator Waterpolo in Sint-Niklaas in overleg met de Vlaamse Trainersschool en de 
docenten.  De nog resterende lesdagen worden uitgesteld tot september 2020.  Wij plannen de examens in 
vóór de kerstvakantie zodat iedereen zijn diploma nog dit kalenderjaar kan behalen. 

•  De finaledag van het Recreantencriterium van 3 mei in overleg met sportief coördinator Willem 
Vercruyssen.  

Dit geeft voor iedereen duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de resterende geplande activiteiten voor dit 
seizoen.   
 
Acties  
@Wim: communicatie van de genomen beslissingen naar alle betrokken partijen 
@WIM: confirmatie herboeking SN Airline 

 

WATERPOLO ACADEMY VLAANDEREN  

TERUGBLIK 2019-2020 Het opstartjaar van de Academy was succesvol met 92 deelnemers, een geslaagde stage voor 
de Selecties U17 in Zeist ism de Black Waves en de jeugdselectie van Jong Oranje, een promovideo die 16.000!! 
Facebookers heeft bereikt.  Ook mijn persoonlijke bedanking voor de inzet van onze teammanagers Koen Colpaert, 
Marleen Van De Woestyne, Dieter Bogaert en Erwin Crommelynck, onze aspirant-scheidsrechter coach Rik Ryckaert, 
Kurt De Boeck en Alain D’hossche voor jullie beschikbaarheid om als LEN scheidsrechter mee te gaan naar EU Nations-
cup, de kiné’s Ruben Cools, Lisa Claerhout en het team van Fithome Ruben Cordonni, Céline Verwilst, Kiara Defrancq, 
René Loosveldt.  And last but not least... BEDANKT aan alle waterpolo-ouders voor jullie steun en de poloclubs voor 
jullie uitstekende jeugdwerking.   Samen kunnen wij ambities en dromen realiseren!!  
 
Op de Bond-clubinformatiesessie van 22 februari in Vilvoorde werd de toelichting van het business model van de 
Academy enthousiast en positief onthaald door de aanwezige clubvertegenwoordigers van Vlaamse en Waalse 
wateproloclubs.  
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De crowdfunding campagne is gelukt met een resultaat van 101% van de target of 3.051€.  De keuze voor Ulule als 
platform was zeer positief (persoonlijke coaching en functionele mogelijkheden).  Wij danken Crelan als hoofdsponsor 
met 1.000€ cashbijdrage en mooie campagnevideo die werd opgenomen tijdens de stage in Zeist.  Naar de toekomst 
geloven wij om nieuwe crowdfunding campagnes op te zetten (bvb Junior Heren deelname Brno EU Nations).  
 
De samenwerking met FFBN verliep bij aanvang met vertraging.  Ondertussen zijn er concrete acties ondernomen om 
de selectiewerking van beide federaties te integreren met als doel slim om te gaan met de beperkte middelen van trainers 
en budget.  Nationale Seniors dames hebben ook gebruik gemaakt van Academy accommodatie met verzoek om deze 
samenwerking door te trekken naar volgend seizoen.  De Red Sharks zijn welkom om aan te sluiten. 
 
De grootste teleurstelling kwam uiteraard van buitenaf.  Het Corona-virus heeft de maatschappij en de sportwereld in 
een crisis met onzekere tijden gebracht.  In overleg met de verschilende betrokken partijen is beslist dat  
dat alle VZF waterpolo-events worden geannuleerd nl. Onze deelname aan de EU Nations, de trainingen, de stage, het 
slottornooi, het finaletornooi Recreanten en de Initiatoropleiding.   
 
Bij aanvang van het nieuwe Academy-jaar gaan wij een compensatie voorzien onder de vorm van een aantrekkelijk 
merchandise-item voor alle Academy-members. 
 
VOORUITZICHT 2020-2021 
Alle coaches hebben bevestigd dat zij hun engagement verderzetten naar volgend seizoen. GEWELDIG NIEUWS en 
BEDANKT voor het vertrouwen Leander, Dieter, Michiel, Yoram, Philippe en Luis!  Wij gaan op zoek naar bijkomende 
versterking om jullie als leden van Waterpolo Academy de ideale begeleiding te kunnen bieden.   
 
Deelname aan de Academy staat open voor alle enthousiaste waterpoloërs die aangesloten zijn bij de VZF.  De 
deelname bedraagt 100€ voor een volledig seizoen.  Spelers die deel gaan uitmaken van de Selectiegroep gaan 
bijkomende activiteiten doen waar mogelijk_net zoals vorig jaar_een supplement wordt gevraagd voor verplaatsing of 
niet-sportieve uitgaven.   
 
Door de Corona-maatregelen is er een stand-still van activiteiten bij alle clubs en spelers wat de fitheid van onze sporters 
en de sociale verbindingen niet ten goede komt.  De practische haalbaarheid wordt besproken om eventueel al in de 
zomermaanden te starten met Academy activiteiten, mogelijks in openlucht locaties.   
 
De Waterpolo Academy Vlaanderen gaat verder inzetten om een leerplatform te zijn voor zowel jongens en meisjes 
als spelers, keepers, scheidsrechters, tafelofficials, clubcoaches én ouders in samenwerking met de KNZB en 
externe partners.   
 
Volgend seizoen mag je ook verwachten dat Waterpolo Academy for Health wordt opgestart waarbij wij een sport-
medische omkadering voorzien met kiné, osteo en voedingsexperten.  De Topsportschool Zwemmen van de VZF zal 
kennisdelen die wij dan gaan toepassen op de specifieke aandachtspunten eigen aan waterpolo.   
 
Voor 1 juli 2020 trachten wij jullie te informeren met data en prijs voor de Academy-activiteiten die vastliggen.  Net zoals 
vorig jaar zullen trainingen worden georganiseerd op zondagmidag, bij voorkeur in Wezenberg.   Zowel in competitie-
vrije weekends als weekends waar de kans bestaat dat er overlap is met competitiewedstrijden.   
 
Programma (onder voorbehoud) 
EU Nations cup Junior Dames 16-17-18 oktober 2020 (leeftijdscategorie blijft behouden zoals initieel voorzien)  
EU Nations cup Junior Heren 29-30-31 oktober en 1 november 2020 (leeftijdscategorie blijft behouden zoals initieel 
voorzien) 
stage Zeist OF 21 tem 24 december 2020 OF 28 tem 31 december 2020 
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Tot slot.  Wij gaan voor de U17 jongens een doorgedreven Belgische samenwerking opzetten met de Waalse en Vlaamse 
selectie om zo sportieve kansen tot deelname aan internationale tornooien mogelijk te maken.  Wat dit concreet inhoudt 
communiceren wij voor 1 juli via onze nieuwsbrieven.   
 
Acties  
@Wim: communicatie van de genomen beslissingen naar alle betrokken partijen 
@WIM: samenstellen programma 2020-2021 
 

 

RECREATIEF U21  

Voor de uitstroom van U17 spelers is de overstap naar U21 of Seniors vaak een te grote sprong en dreigt de club 
deze spelers te verliezen.  Niettegenstaande deze sporters de sport graag beoefenen toch niet de noodzakelijke 
inspanningen qua trainingen en engagement kunnen opbrengen om sportief te kunnen aansluiten met het niveau van 
de U21 of Senior competitie.   

De U21 competitie is een behoorlijk sterke competitie met de beloften-lichting van de Super Liga teams.  Deelname bij 
de Seniors is nog minder aansluiting voor spelers die jonger, minder ervaren, minder vaardig zjin.   

De oprichting van een Recreatief U21 aanbod vanuit de VZF kan een soelaas brengen voor diegene die graag 
waterpolo blijven spelen, contact met club en vrienden niet wil verliezen.   

Dit aanbod heeft als doel drop-out tegen te gaan en instroom van de waterpolo recreant te verbreden.  Zo ontstaan  

6 mogelijkheden die zelfs gecombineerd kunnen worden.   

• KBZB U21-competitie 

• KBZB Senior Reserve 1ste ploeg-competitie 

• KBZB Senior 1ste ploeg-competitie 

• KBZB Senior 4de Afdeling-competitie  

• VZF U21 Junior recreanten criterium in tornooivorm 

• VZF +21 Seniortornooi criterium in tornooivorm 

Uit aftoetsing op informele manier bij mensen uit de clubpraktijk lijkt dit initiatief een aanneembaar aanbod vanuit VZF.  
In vergelijking met het VZF U11 4-tegen-4 circuit als alternatief voor de KBZB U11 5-tegen-5 competitie.   

Beslissing: opstarten U21 recreanten tornooicriterium try-out jaar met uitnodiging aan de clubs 

Actie:  
@WIM uitnodiging & oproep aan de clubs voor deelname 
 

 

Volgende vergadering VZF Sportbestuur Waterpolo : maand 27 april om 16u30 

 


