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Inleiding
Het grootste deel van 2020 heeft de werking van Artistiek Zwemmen stilgelegen omwille van de coronapandemie. Er zijn gelukkig wel enkele activiteiten kunnen doorgaan. In het voorjaar konden het VK Junioren en
het VK Miniemen georganiseerd worden. In het najaar vonden het BK Junioren en een deel van het BK
Miniemen plaats. Helaas dienden alle andere activiteiten geannuleerd te worden.
In het najaar startte de cursus initiator artistiek zwemmen. Los daarvan werden er geen andere specifieke
bijscholingen voor artistiek zwemmen georganiseerd. Een aantal Vlaamse trainers nam wel deel aan cursussen
die in Nederland gedoceerd werden.

Cijfergegevens - clubs en leden

AANTAL CLUBS ARTISTIEK ZWEMMEN AANGESLOTEN BIJ ZWEMFED
ANTWERPEN

2

AZSC, RSCM

WEST-VLAANDEREN

4

BZK, KVO, SKF, (OK*)

OOST-VLAANDEREN

2

DDZZ, ZNA

LIMBURG

3

SCB, ZCM, ADC

VLAAMS-BRABANT

3

WIOS, LAQUA, ATLZ

TOTAAL

14

* OK is momenteel niet actief wegens de opstart van het PPS zwembad in Kortrijk

Clubs artistiek zwemmen
Het aantal clubs is in 2020 is stabiel gebleven ten opzichte van 2019.
Het is nog steeds de bedoeling om extra clubs op te starten met de (financiële) middelen die hiervoor voorzien
zijn. Gezien de corona-pandemie waren er echter geen geïnteresseerden om dit op zich te nemen.
Door het beperkt aantal clubs, hebben clubschommelingen veel effect op het totaal ledenaantal Artistiek
Zwemmen. Geïnteresseerde beoefenaars moeten soms ook verre verplaatsingen doen om deze sport te
beoefenen.
De zwemfed wil inzetten op het behouden van de huidige clubs en hun leden en zal o.a. door de organisatie en
aanwezigheid op een jaarvergadering met alle clubs een nauwere band proberen hebben met de clubs en
vinger aan de pols houden als bepaalde clubs problemen hebben die hun voortbestaan hypothekeren. Naast
behoud ijvert de zwemfed ook voor het opstarten van nieuwe clubs in regio’s waar er geen aanbod artistiek
zwemmen is.
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Nieuwe clubs die zich in 2020 aansloten:
Er sloten geen nieuwe clubs aan in 2020.
Clubs die in 2020 stopten:
Er zijn geen clubs gestopt in 2020.
Evaluatie acties 2020:
In 2019 werd gestart met een project om nieuwe clubs/afdelingen Artistiek Zwemmen op te richten, hiervoor
werd een oproep gedaan naar kandidaten, ex-zwemsters, die in hun buurt een nieuwe clubs/afdeling Artistiek
zwemmen willen beginnen. Hierop kwamen 2 reacties, waarvan 1 met de intentie om in 2020 een afdeling in
Blankenberge en Oostende op te starten.
In Blankenberge werd dit niet gerealiseerd vanwege de coronapandemie maar ook omdat er niemand
gevonden werd die bereid was om dit wou trekken. Ook in Oostende is dit vooralsnog niet gelukt omdat de
oplevering van het nieuwe zwembad vertraging opliep.
Het was de bedoeling om ook in 2020 op te roepen om nieuwe afdelingen op te starten of nieuwe
clubbestuurders aan te trekken voor bestaande verenigingen. Daarbij was het o.m. de bedoeling om een
oproep te lanceren naar grote zwemclubs die momenteel nog niet over een afdeling artistiek zwemmen
beschikken om dat alsnog te doen. Deze vraag werd gesteld in de regio Gent, maar omwille van gebrek aan
zwemwater konden nog geen verdere stappen worden ondernomen.
De zwemfed zou in 2020 contact opnemen met de 3 clubs die niet zijn aangesloten bij de zwemfed:
o
o
o

Dolfijntjes Koksijde - Gezinssportfederatie
EDRA Rotem - Gezinssportfederatie
SynchroWave - Mechelen

Dit heeft echter nog niet tot concrete resultaten geleid.

Acties 2021:
De eerste helft van 2021 zal nog steeds zwaar te leiden hebben onder de corona-pandemie. Daarom zal in het
eerste semester nog op de pure essentie gefocust worden: het verkrijgen van trainingen en zwemwater op
zoveel mogelijk locaties en het voorzien in de juiste protocols bij veranderingen zodat de clubs hun werking
zoveel mogelijk kunnen opstarten. Pas in het najaar is het raadzaam om de acties die al voorzien waren voor
2020 opnieuw op te starten en de clubs te benaderen met nieuwe initiatieven.

Sporters artistiek zwemmen
Evaluatie acties 2020:
Het aantal leden schommelt jaarlijks, met enkele dalingen die zich terug herstelden. Waar zich van 2017 tot
2019 een positieve trend liet tonen, zorgde de corona-pandemie in 2020 voor een daling in het aantal

4
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

competitiesporters. De sporters vroegen geen licentie aan gezien er geen wedstrijden georganiseerd werden.
We zien dit niet als een trend en verwachten dan ook in 2021 terug een stijging van het aantal vergunningen.
Jaartal

2017

2018

2019

2020

Clubs

14

14

13

13

CV

434

460

469

417

NV

/

/

/

881

Leden

/

/

/

1298

Gem. # leden/club

/

/

/

99,9

Trainers

/

/

/

74

Juryleden

/

/

/

66

CV

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Aantal

434

460

469

417

-17

-2,7%

+6,0%

+2,0%

-11,1%

-3,91%

% t.o.v. vorig jaar

De daling van het totaal aantal competitiesporters laat zich in bijna elke club voelen.
2019

2020

ATLZ

23

22

AZSC

29

29

BZK

47

32

KVO

70

64

LAQUA

30

23

OK

3

0

RCSM

68

57

SCB

58

59

SKF

58

53

WIOS

45

40

ZNA

43

38

Totaal

474

417

Leden per club
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Acties 2021:
SD001 - OD003 De zwemfed spoort haar clubs aan om meer en bredere doelgroepen aan te spreken.
In 2021 en de daaropvolgende jaren zal de zwemfed de club aansporen om de doelgroep uit te breiden en zo
verschillende potentiële artistiek zwemmers te converteren. Hiervoor zal ook de zwemfed zelf concrete acties
ondernemen.
Er zullen in 2021 onlinewedstrijden georganiseerd worden om de sporters geëngageerd te houden. Aangezien
voor deelname aan deze virtuele wedstrijden ook een wedstrijdvergunning nodig is, wordt verwacht dat het
aantal vergunninghouders opnieuw zal stijgen.
A 1.3.31 Er wordt - in samenwerking met één of meerdere clubs - jaarlijks een Vlaams Kampioenschap Artistiek
Zwemmen georganiseerd.
Dit gebeurt per leeftijdscategorie. Er wordt in 2021 naar gestreefd om, mits corona dit permitteert, voor alle
leeftijdscategorieën (miniemen, cadetten en junioren) een Vlaams Kampioenschap te organiseren of anders
binnen het Belgisch Kampioenschap een Vlaams podium te voorzien.
A 1.3.31bis Er wordt in 2021 een toonmoment georganiseerd voor alle clubs van alle niveaus voor Artistiek
Zwemmen.
Dit naar analogie met het Gymgala en het Ijsgala. Dit werd reeds georganiseerd door een club in Kontich onder
de naam “Kerstshow”, maar biedt zeker extra mogelijkheden om de sport in de kijker te zetten. Dit evenement
zal in 2021 georganiseerd worden, mits corona dit toelaat.

Trainers - opleidingen en bijscholingen
OD6.1 Vanaf juli 2020 vertoont de gewogen gekwalificeerde trainersgraad een stijgende trend
Tot op heden kunnen we geen accurate gewogen gekwalificeerde trainersgraad per discipline uit Assist halen.
Je vindt cijfergegevens over deze sporttakoverschrijdende doelstelling onder het bestuurlijk jaarverslag.
Jaarlijks maken we een opleidingskalender op (A6.1.9) i.f.v. de vraag vanuit het veld.
De zwemfed probeert 2-jaarlijks een cursus initiator te organiseren om zo ook doorstroming te hebben naar de
hogere niveaus, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de sport te verhogen.
In 2019 organiseerde de zwemfed geen trainerscursussen. 11 trainers behaalden toen hun diploma instructeur
B. Zes hiervan gaven aan door te willen evolueren naar trainer B.
In het najaar van 2020 organiseerde de zwemfed een initiatorcursus. Er werden hiervoor nog geen diploma’s
behaald, aangezien de examens pas in maart 2021 worden georganiseerd.
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Aantal geplande en georganiseerde VTS-opleidingen:
INITIATOR AZ
Aantal cursussen
Locatie

1997

1999

2014

2014

2015
0

2016

2018

2019
0

2020

1

1

1

1

1

1

Hofstade

Hofstade

Hofstade

Aalst

Hofstade

Mechelen

Liedekerke

18

21

24

8

25

Aantal deelnemers
Geïnteresseerden

1

24

Er is omwille van de lage interessegraad geen instructeur B opleiding georganiseerd in 2020. De paar
geïnteresseerden kregen de aanbeveling om module 1 te volgen (algemene module van de VTS).
INSTRUCTEUR B AZ
Aantal cursussen
Locatie
Aantal deelnemers

1997

1999

2014

2015

2016

2018

2019

2020

1

0

0

Liedekerke

12

Geïnteresseerden

3

Er zijn geïnteresseerden voor de opleiding Trainer B, maar het stramien van de cursus wacht nog op akkoord
van Sport Vlaanderen. Er is ook aan de Trainer B kandidaten advies gegeven om de sporttakoverschrijdende
module 1 te volgen bij de VTS.

Evaluatie acties 2020:
De zwemfed zal bijscholingsdagen Assistent-Lesgevers Artistiek Zwemmen organiseren, die zich richten tot
ouders en sporters -al dan niet met eigen ervaringen binnen onze discipline- die willen assisteren bij trainingen.
Hiermee krijgen ze een basis om beginnende en vooral recreatieve zwemsters mee te ondersteunen. Dit
initiatief laat toe om de drempel naar de initiatorcursus te verlagen voor mensen met minder achtergrond
binnen het Artistiek Zwemmen. Dit is in 2020 niet gebeurd, maar blijft wel een streefdoel voor 2021.
In Liedekerke is in september 2020 een cursus initiatorcursus Artistiek Zwemmen van start gegaan met 20
deelnemers.
Wanneer er voldoende trainers kandidaat zijn om de cursus instructeur B – Trainer B te volgen én zij geslaagd
of ingeschreven zijn voor de algemene module, zou in 2020 de aanzet worden gegeven om deze cursus te
schrijven en mogelijk te organiseren in 2021. Deze ambitie wordt met een jaar opgeschoven.

Acties 2021:
In 2021 wil de zwemfed de opleidingen en bijscholingen artistiek zwemmen volledig onder de loep nemen.
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OD6.2 Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend
De zwemfed wil deze doelstelling realiseren via het systeem van Permanente Vorming. Trainers en lesgevers
krijgen een erkenning voor de gevolgde bijscholingsuren en/of opleidingen en worden op deze manier
gemotiveerd om zich jaarlijks voldoende bij te scholen. Deze doelstelling is ook gekoppeld aan het Jeugdfonds.
Alle info hierover is terug te vinden op onze website

Jaarlijks stelt de zwemfed een bijscholingskalender op (A6.2.3) o.b.v. de vraag binnen het veld. In 2020 was er
omwille van corona geen kalender en ook nu is de kalender vooralsnog leeg en is het wachten op het ogenblik
wanneer er opnieuw bijscholingen georganisdeerd mogen worden. Geïnteresseerden werden wel op de hoogte
gebracht van online en internationale bijscholingen.

AANTAL PERMANENT GEVORMDE TRAINERS ARTISTIEK ZWEMMEN
2016

2017

2018

2019

2020

Erkende recreatieve trainers
(3u)

32

32

12

13

Erkende competitieve trainers
(6u)

38

88

22

35

70

120

34

48

Totaal

40

Sinds 2017 is het aantal te volgen uren voor competitietrainers opgetrokken van 3 naar 6u. Lesgevers en
trainers artistiek zwemmen vertonen steeds een hoge bijscholingsbereid. Gezien het aantal georganiseerde
bijscholingen in 2017 en 2018 is opgetrokken, merken we een toename in het aantal permanent gevormde
trainers artistiek zwemmen. In het najaar 2017 werden de FINA figuren gewijzigd (4-jaarlijks) en binnen deze
context werd een bijscholing georganiseerd voor officials (verplicht) en trainers. De interesse was heel groot,
mede door het inschakelen van een internationaal jurylid Jennifer Gray. Hierdoor hebben 88 trainers een
erkenning gekregen als bijgeschoolde competitietrainer in het seizoen 2017-2018. Deze piek zullen we 4jaarlijks zien. In het seizoen 2018-2019 zien we een daling die we verwacht hadden, aangezien er toen beslist
werd om minder bijscholingen te organiseren. Op dat ogenblik vond immers ook een initiator én instructeur B
cursus plaatswat reeds veel tijd in beslag nam voor dezelfde mensen die ook cursist/docent/lesgever zijn. In de
toekomst dienen we dit te vermijden en is het noodzakelijk, onafhankelijk van andere activiteiten, continuïteit
in het bijscholingsaanbod in Vlaanderen te voorzien.
In het seizoen 2019-2020 stonden er heel wat bijscholingen op de kalender, maar omwille van de
coronapandemie zijn deze niet kunnen doorgaan.
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Aantal georganiseerde trainersbijscholingen door de zwemfed

A6.2.3

Bijscholingen
trainers

Indicator

2017
Gerealiseerd
/ (voorzien)

2018
Gerealiseerd
/ (voorzien)

2019
Gerealiseerd
/ (voorzien)

2020
Gerealiseerd
/ (voorzien)

Bijscholingen

Bijscholingskalen
der

Themagerichte
bijscholingen

3 / (3)

0 / (1)

1

0 / (1)

Bijscholing
gekoppeld aan
Talentdagen

2 / (2)

3 / (2)

2

0/ (2)

Bijscholing nieuwe
figuren*

2 / (2)

0 / (0)

0 / (0)

0 / (0)

* Gezien er in 2020 geen OS plaatsvonden, waren er geen nieuwe figuren waar bijscholing over kon gegeven worden.

Gepubliceerde bijscholingskalender 2020 en seizoen 2020-2021
ERKENDE
TRAINERSBIJSCHOLINGEN

DATUM

ORGANISATIE

LOCATIE

ERKENDE
UREN

Techniektraining FFBN

12-1-2020

FFBN

Montignies

4u

Techniektraining FFBN

2-2-2020

FFBN

Montignies

4u

Swim Conference

6-6-2020

zwemfed

Online

3u-6u

Evaluatie acties 2020:
Organiseren van de reeds voorziene bijscholingen in het voorjaar 2020
- De techniektrainingen van de FFBN zijn doorgegaan op 12 januari en 2 februari in Montignies.
Uitschrijven LTAD (Long Term Athlete Development) voor het Artistiek Zwemmen in Vlaanderen, dat ook als
kapstok zal dienen voor het bijscholingsaanbod voor 2020-2021.
- De LTAD is nog in ontwikkeling en zal in 2021 klaar zijn.
Bekijken of we een aanbod Artistiek Zwemmen voorzien voor trainers competitieniveau op de Swim
Conference. Hierbij trachten we samen te werken met FFBN en KNZB
- Artistiek zwemmen zal aan bod komen tijdens de Swim Conference 2021
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Acties 2021:
A 1.7.42 Vanaf 2021 organiseert de zwemfed jaarlijks minimaal 1 bijscholing voor de trainers AZ
Dit gebeurde reeds, maar dit is in 2020 niet gelukt. In najaar 2021 wordt de draad hiervoor weer opgenomen.
A 1.7.17 In 2021 wordt een opleiding Trainer B artistiek zwemmen voorbereid die in 2022 voor het eerst
georganiseerd wordt.
Het stramien hiervoor werd eind 2020 uitgeschreven en wacht momenteel op goedkeuring van Sport
Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool.
A 1.7.18 De scholingsgraad van de officials artistiek zwemmen wordt verder verhoogd. Hiervoor wordt jaarlijks
minstens 1 cursus Jury D en Jury C georganiseerd, alsook om de 2 jaar een cursus Jury B.
De cursussen Jury D en Jury C zijn het afgelopen jaar kunnen doorgaan. De deelnemers hebben geen examen
kunnen afleggen gezien er geen wedstrijden hebben plaatsgevonden.
A 1.7.20 Om de 4 jaar (nieuwe FINA regels), normaal gezien in 2022, wordt een bijscholing georganiseerd voor
alle juryleden artistiek zwemmen.
Gezien de Olympische Spelen in 2020 niet konden doorgaan, is het op dit moment onduidelijk hoe het
tijdsschema er zal uitzien in verband met de invoering van de nieuwe reglementering.
A 1.7.21 Vanaf 2021 aan de start van elke wedstrijd artistiek zwemmen, wordt een opleiding van maximum 30
minuten over ‘goed jureren’ gegeven aan de aanwezige juryleden.
Dit wordt reeds informeel gedaan en zal vanaf 2021 een formele uitwerking krijgen.
A 1.7.22 Vlaanderen beschikt op 31/12/2022 over 2 FINA-juryleden voor artistiek zwemmen.
Er is op dit moment 1 FINA-jurylid en 1 kandidaat die nog wacht op de mogelijkheid om zich bij te scholen.

Sportaanbod competitie, recreatie, brevettendagen
OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en brede
zwemsportbeoefening.
Evaluatie acties 2020:
In het beleidsplan 2017-2020 werden de volgende doelstellingen bepaald betreffende het organiseren van
activiteiten:
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A8.1.
1.0

Synchroonzw
emmen
Officials
zwemmen
Vlaamse
Kampioensch
appen
inrichten
Vlaamse
Criteria
inrichten
Recreantencri
terium
inrichten
Brevettendag
en
(competitiebr
evetten)
organiseren

Verantwoo
rdelijke

Uitvoe
rend

Indicator

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

EA

EA

#
wedstrijde
n

4

4

4

4

4

EA

EA

3

3

3

3

3

EA

EA

Min. 1

Min. 1

Min. 1

Min. 1

Min. 1

Clubs

Clubs

#
wedstrijde
n
#
wedstrijde
n
#
brevetten
ndagen

Min. 2

Min. 2

Min. 2

Min. 2

Min. 2

Sinds 2017 zijn er 3 Vlaams Kampioenschappen doorgegaan per jaar. In 2020 zijn er omwille van de
coronapandemie 2 VK’s doorgegaan (junioren en miniemen).
De brevettendagen, criteria en recreantencriteria hebben niet kunnen plaatsvinden.
Omwille van de coronapandemie werd in 2020 dus niet aan deze doelstelling voldaan.

Acties 2021:
A 1.3.31 Er wordt – in samenwerking met één of meerdere clubs – jaarlijks een Vlaams Kampioenschap
Artistiek Zwemmen georganiseerd.
Dit gebeurt per leeftijdscategorie. Er wordt in 2021 naar gestreefd om, mits corona dit permitteert, voor alle
leeftijdscategorieën (miniemen, cadetten en junioren) een Vlaams Kampioenschap te organiseren of anders
binnen het Belgisch Kampioenschap een Vlaams podium te voorzien.
A 1.3.31bis Er wordt in 2021 een toonmoment georganiseerd voor alle clubs van alle niveaus voor Artistiek
Zwemmen
Dit naar analogie met het Gymgala en het Ijsgala. Dit werd reeds georganiseerd door een club in Kontich onder
de naam “Kerstshow”, maar biedt zeker extra mogelijkheden om de sport in de kijker te zetten. Dit evenement
zal in 2021 georganiseerd worden, mits corona dit toelaat.

Talentdetectie- en ontwikkeling
Alle informatie, programma vind je terug op onze website.
11
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Tussen 2017 en 2019 was er een gewone selectie waarbij de Vlaamse talenten begeleid werden. Hierna werd
er overgeschakeld naar het talent- en ontwikkelingsprogramma in samenwerking met de FFBN.
Het talentdetectie en -ontwikkelingsprogramma dat was uitgelijnd voor de beleidstermijn 2017-2020 (A8.1.8)
situeerde zich opvolgende niveaus:

Talenten 8-11 jarigen
Voor de Talenten werd in juni 2019 een testdag georganiseerd om van hieruit de meisjes te selecteren die
mochten deelnemen aan techniektrainingen seizoen 2019-2020 voor talenten, miniemen en kadetten,
georganiseerd door de FFBN. Clubtrainers werden verplicht om aanwezig te zijn, zo stroomt de kennis ook
terug naar de clubs. In september 2020 werd dit heropgestart, maar gezien de coronamaatregelen het niet
meer toelieten, werd dit weer gestopt.
12&U
Sinds seizoen 2019-2020 werd geen team meer samengesteld maar een selectie van meisjes uitgestuurd naar
techniektrainingen, georganiseerd door FFBN. Er zouden 4 trainingen georganiseerd worden t.e.m begin
februari 2020, maar deze zijn niet doorgegaan.
Nadien zou de zwemfed zelf nog een paar techniektrainingen organiseren in de periode maart-juni 2020, maar
omwille van de coronapandemie is dit niet gelukt.
Er is wel een samenwerking gekomen met CoE (Center of Excellence). Dit is een vzw die vanuit de club in
Oostkamp opgericht werd om de oudste sporters van 12&U onder de hoede te nemen om zich voor te
bereiden op de cadettenwerking (15&U).
15&U
Vanaf 2019 werd een programma worden opgesteld voor deze leeftijdsgroep ter voorbereiding van de
Christmas Prize te Praag in december 2019. Het team én solo werden knap 7de op deze internationale wedstrijd
met zeer sterk deelnemersveld. In 2020 zou gestart worden met enkel solo- en duetwerking onder de zwemfed
(ook dit is door Corona uitgesteld) en teamwerking samen met CoE.
EJK team & duet
Binnen het EJK-team worden enkel Vlaamse meisjes geselecteerd die talentvol zijn om de EJK limiet (duet) te
halen.
Vanaf september 2018 werd een samenwerking opgestart met de FFBN waarbij gewerkt wordt naar het
behalen van het EJK-limiet met een Belgisch juniorenteam. In 2019 haalde zowel het team als de duetten geen
limieten voor het EJK.
In september 2019 werd een nieuw team samengesteld voor het seizoen 2019-2020, dat bestaat uit 10 Waalse
en 4 Vlaamse meisjes. Het was de bedoeling om deel te aan de Open de Galicie op 16-17 mei 2020, maar deze
wedstrijd werd afgelast omwille van de corona-pandemie. Hier werd niet verwacht EJK-limieten te behalen
gezien, doch is het belangrijk om als land deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden om ervaring op te doen.
Deelname aan wedstrijden buiten België is naast het opdoen van ervaring en het leggen van internationale
contacten, belangrijk om als land herkend en erkend te worden als een gebied waar Artistiek zwemmen
beoefend wordt. Het verschil tegenover eerdere beleidsperiodes is daarin nu al merkbaar. Terwijl we vroeger
12
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

slechts af en toe een uitnodiging kwam voor deelname aan wedstrijden buiten België, komen ze nu steevast
mee.
Evaluatie acties 2020:
Verder samenwerken met de FFBN:



Techniektrainingen Talenten - hiervoor zou we in het voorjaar 2020 een testdag georganiseerd worden.
Dit werd echter stilgelegd door corona.
Nationaal juniorteam werd geselecteerd in 2020, maar hebben na 1 training de werking moeten staken.

Verdere afstemming met de werking CoE = Center of Excellence, een VZW die teams met meisjes uit
verschillende clubs begeleid voor deelname aan buitenlandse wedstrijden. Het CoE werkt in 2020 met een
team 15&U, een B-team 17&U en senioren duet.
Het uitschrijven van een LTAD (Long Term Athlete Development) voor Artistiek Zwemmen in Vlaanderen en
België, om als kapstok te dienen voor de verdere selectiewerking, ons wedstrijdaanbod, opleidingen e.d.
Dit gebeurt in 2021. De praktische uitvoering is reeds geschreven o.b.v. wat in het LTAD gaat komen. De
brevettenwerking is hier reeds op afgestemd.

Acties 2021:
A 1.7.43 In de komende beleidsperiode zal er gestart worden met een selectiewerking artistiek zwemmen, mits
goedkeuring van een uitgewerkt meerjarenplan/selectiecriteria en budget.
Dit gebeurde reeds, maar in 2020 heeft de selectiewerking op alle niveaus stilgelegen, gezien dit omwille van
de coronapandemie niet werd toegelaten. Het uitgewerkte meerjarenplan voor de selectiewerking is in
aanmaak.
A 1.7.40 In 2022 worden de Recrea brevetten (Artistiek Zwemmen) in de ISB-zwembrevettenlijn geïntegreerd.
In 2021 brengt de zwemfed het draagvlak en de haalbaarheid hiervan in kaart.
In maart 2021 zullen de Recrea brevetten klaar zijn en kunnen ze worden voorgesteld aan het ISB.
A 1.7.41 In 2023 gebruikt minimaal 50% van de clubs die Artistiek Zwemmen aanbieden de Recrea brevetten, al
dan niet geïntegreerd in de ISB zwembrevettenlijn
Op dit moment gebruiken alle clubs de competitiebrevetten. De Recrea brevetten zijn haalbaarder waardoor
het doelpubliek verbreed kan worden. Het gebruik van de Recrea brevetten zal eind 2021 bevraagd worden.
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Conclusie
Ondanks de coronacrisis zijn er toch enkele activiteiten rond artistiek zwemmen kunnen doorgaan. Er is geen
verandering in het aantal clubs, maar we ondervonden wel een daling in het aantal leden in 2020, evenals in de
gehele beleidsperiode 2017-2020.
In 2021 wordt ernaar gestreefd om terug op te starten en het aantal leden terug te doen groeien. Deze
heropstart zal kaderen binnen het gehele relanceplan van de zwemfed. De uitrol hiervan zal sterk afhangen van
de evolutie van de coronapandemie.
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