
Infovergadering competitie
Zaterdag 4 april 2020, 16u

Skype
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Agenda

1. Voorstelling nieuw bestuur

2. Stopzetting samenwerking Pulso

3. Plannen vanaf seizoen 2020-2021

4. Beantwoorden vragen chatgroep van puntjes 1,2,3

5. Annulatie zomerstage Bulgarije

6. Beantwoorden vragen puntje 5
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Raad van Bestuur
● Installatie nieuwe Raad van Bestuur op Algemene Vergadering (27/3)
● Verlaten het bestuur cum laude na 6 jaar dienst:

Stéphanie Teetaert               Patsy Notte
Voorzitter                                   Secretaris
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Nieuwe Raad van Bestuur

Mieke Vander Haeghen Gilles Delbeke                     Ludwina Van Droogenbroek Tim Boonen
Voorzitter                              Ondervoorzitter                   Penningmeester Secretaris
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Nieuwe Raad van Bestuur

Joke Vander Haeghen Joeri Sterken                     Natalie Timmerman Saskia Goeminne
Verantwoordelijke                Sportsecretaris                   Evenementen Stages
Zwemschool                          (in spe) 6
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Stopzetting samenwerking Pulso

● Huidige contract met Pulso is niet houdbaar
○ sinds september 2019 te duur voor Ozeka (structureel deficit)

○ verlieslatend voor Pulso

○ sinds september 2019 op zoek naar een alternatief

● Onderzocht alternatief: Ozeka en IKZ stellen elk Stefaan halftijds te werk 
○ tewerkstelling door vzw is een stuk goedkoper dan via Pulso

○ vervoersonkosten wegen zwaar op het budget van Ozeka (600 euro/maand, veel zwaarder 

dan voor IKZ)

○ sociaal passief moet gedekt worden

○ financiële plaatje klopt, maar druk om voldoende inkomsten te generen is zeer hoog en extra 

inkomsten zijn nodig (verhoging lidgeld of het wedstrijdgeld niet inbegrepen in het lidgeld, ...)
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Stopzetting samenwerking Pulso

● Stand van zaken maart 2020:
○ Het bestuur beslist (4 maart) om de onderhandelingen om Stefaan halftijds tewerk te stellen, 

stop te zetten. Nieuw bestuur wordt gevormd om alternatief plan uit te werken.

○ Pulso zegt het contract met OZEKA zelf op (27 maart). De samenwerking met Pulso eindigt 

daardoor aan het einde van het zwemseizoen (= eind juli 2020) 

○ In samenspraak met Pulso & Stefaan: Stefaan blijft hoofdtrainer tot eind juli 2020

○ Stefaan verkiest om dit, na de corona lock-down, persoonlijk en in levende lijve te bespreken 

met de zwemmers, ipv. via een skype meeting. In overleg met Stefaan worden de zwemmers 

en ouders daarom nu door het bestuur op de hoogte gebracht.
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Plannen vanaf seizoen 2020-2021

● Samenwerking met RSC uit Ronse:
○ Ronse Swimming Club werd opgericht in 2005. Startende met een 10-tal leden groeide 

de club snel. Na 2 jaar telde RSC reeds 250 leden. Gezien de infrastructuur en de 
beperkte trainingsuren, werd de club genoodzaakt een ledenstop in te voeren. 

○ RSC tracht sinds jaar en dag hoge ogen te gooien op alle niveaus, met als mooiste 
resultaten een pak finaleplaatsen op de verschillende Belgische Kampioenschappen 
en enkele medailles op de Vlaamse Kampioenschappen.

○ Op termijn wil RSC een toonaangevende club worden binnen de VZF, op gelijke hoogte 
als grote clubs zoals FIRST en MEGA, BRABO en is daarvoor op zoek naar partner 
clubs om die visie te realiseren.

11



Plannen vanaf seizoen 2020-2021

● Samenwerking met RSC uit Ronse:
○ Sinds 2019: nieuw, hypermodern zwembad op Rosco

■ 15 km (20 min) rijden van Oudenaarde
■ cfr. deelname met comp1 aan testwedstrijd op 7/3
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Voordelen samenwerking RSC: 
sportief
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Voordelen samenwerking RSC: 
financieel
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Voor- en nadelen samenwerking RSC: 
praktisch
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Termijnvisie
● Korte Termijn: 

○ samensmelting competitie-groepen Comp 2, Comp 3 (Oudenaarde)
○ gelijkstelling van de trainingsschema’s Comp1
○ gezamenlijke begeleiding op wedstrijden

● Lange Termijn: 
○ concurreren op Belgisch niveau met grote clubs als MEGA, FIRST, BRABO
○ uithangbord als sportvereniging in de Vlaamse Ardennen
○ samensmelting
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Nieuwe competitie trainers

Christophe
hoofdtrainer

Julien Yari
17



Verdeling trainingsgroepen
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Overzicht competitiegroepen
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Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

C1 17.30u - 19u
Mieke

17u-18u
Mieke

18u - 19u
Gilles

9u - 10.30u
Gilles

C3 6u - 7.30u
(Oudenaarde)
/Ronse
Christophe

19u - 20.30u
Ronse
Julien

18u - 19.30u
Oudenaarde
Julien of 
Christophe

17.30u - 19u
Oudenaarde
Yari

17u - 19u
Ronse
Julien

18u - 20u
Ronse
Julien

C4 6u - 7.30u
(Oudenaarde)
/Ronse
Christophe

9u - 11u
Ronse
Yari

19u - 21u
Oudenaarde
Christophe

18u-20u
Oudenaarde
Gilles

18u - 19.30u
Oudenaarde
Julien of 
Christophe

17u-19u
Ronse
Christophe

19u - 21u
Oudenaarde
Gilles

18u - 20u
Ronse
Christophe

Trainingsschema
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Trainingswijze C4
Jaarplanning wordt opgemaakt met 2 piekmomenten (VJK-VK en BJK-BK)

De jaarplanning wordt onderverdeeld in:

● 2 macrocylussen (één van 6 maand - één van 5 maand)
● in deze macrocyclussen werken we via mesocyclussen van 5 weken
● elke week is een microcyclus van 1 tot 7 trainingsdagen
● Zwemmers krijgen wekelijks trainingen doorgestuurd
● in laatste mesocyclus voor piekmoment individuele trainingen gebaseerd op 

eigen zwemnummers
● Voortdurende evaluatie van de zwemmer(ster) en aanpassingen waar nodig.
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Trainingswijze C3
Jaarplanning wordt opgemaakt met 3 piekmomenten (Anteunis - FIRST - 
Zomercriterium). Daartussen ook nog lichte afbouw naar 50m bad wedstrijden. 

De jaarplanning wordt onderverdeeld in:

● 3 macrocylussen (1x 2 maanden, 1x 5,5 maanden, 1x 3 maanden) → Op het 
eind van elke macro is de piekwedstrijd

● in deze macrocyclussen werken we via mesocyclussen 
● elke week is een microcyclus van 1 tot 6 trainingsdagen
● Zwemmers krijgen wekelijks trainingen doorgestuurd via facebookgroep
● in laatste mesocyclus voor piekmoment individuele trainingen gebaseerd op 

eigen zwemnummers
● Voortdurende evaluatie van de zwemmer(ster) en aanpassingen waar nodig. 22



Weekindeling
Vb.Mesocyclus

W1 7 trainingen: 5xBU - 1xWC ES - 1xUC Aantal km: 33 à 35

W2 7 trainingen: 5xBU - 1xUC - 1xWC(ES) Aantal km: 33 à 35

W3 8 trainingen: 3xBU - 2xWC(ES) - 2xUC Aantal km: 40 à 42

W4 6 trainingen: 4xBU - 1xWC - 1xUC Aantal km: 27 à 30

W5 6 trainingen: 4xBU - 1xUC - 1xWC Aantal km: 24 à 26

de laatste mesocyclus naar een piekmoment worden er individuele trainingen 
gemaakt.
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Voorbeeld Trainingsschema/jaarschema
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Criteria verdeling groepen
● Eerste 6 maand blijft iedereen zwemmen in de groep waarin hij/zij momenteel 

traint.

-  kennismaking nieuwe trainingsmakkers binnen vertrouwde groep

-  aanpassingsperiode nieuwe manier van trainen

● Na 6 maand evaluatie van alle zwemmers C3 en C4
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Criteria C4
● Minimum 3 limiettijden halen voor VJK-VK-BJK-BK op 

50m en /of 100m en/ of 200m nrs. onafhankelijk welke stijl

of
● Limiettijd halen voor 400m vrije slag of 200m wissel
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Criteria C3
● Minimum 3 limiettijden halen voor Provinciale A-kampioenschappen
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Behandeling vragen chatgroep

29



Agenda

1. Voorstelling nieuw bestuur

2. Stopzetting samenwerking Pulso

3. Plannen vanaf seizoen 2020-2021

4. Beantwoorden vragen chatgroep van puntjes 1,2,3

5. Annulatie zomerstage Bulgarije

6. Beantwoorden vragen puntje 5
30



Annulatie zomerstage 2020
● In samenspraak met IKZ en Stefaan: annulatie
● Advies van VZF:

○ “Momenteel zitten jullie en wijzelf nog steeds met heel veel vragen rond evenementen die op de kalender 
staan voor de komende maanden. Momenteel beschikken wij over geen enkele indicatie m.b.t. de vraag 
wanneer de zwembaden opnieuw opengaan. Enkel wat de buitenlandse zomerstages betreft, vragen wij 
om zeker het advies van de virologen te volgen en deze te annuleren.”

● Betaalde voorschotten:
○ betaald door zwemmers: 100 + 300 + 300 = 700 euro
○ vlucht: grotendeels recupereerbaar, mits annulatie voor 30/3
○ hotel: rechtstreeks aan hotel, niet onmiddellijk recupereerbaar, maar wel herbruikbaar als voorschot voor een 

stage in 2021 of 2022
● Terugbetaling aan deelnemers:

○ na terugbetaling van het voorschot voor de vluchten: ± 350 euro
○ niet onmiddellijk recupereerbaar: ± 350 euro

31



Zomerkampioenschappen
● momenteel onduidelijk of de zomerkampioenschappen doorgaan:

○ zwembaden open?
○ zinvol om kampioenschappen te organiseren met een te korte voorbereiding?
○ VZF heeft clubs bevraagd

● als de zomerkampioenschappen doorgaan:
○ voorbereiding, trainingsschema en coördinatie: Stefaan
○ trainingen in juli voor de kampioenschappen: 

■ zoveel mogelijk 2 x 2u / per dag
■ zoveel mogelijk samen met IKZ

● bij annulatie van de zomerkampioenschappen:
○ aangepast trainingsschema in juli olv. Stefaan
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1. Voorstelling nieuw bestuur

2. Stopzetting samenwerking Pulso
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Vragen 
stages / zomerkampioenschappen
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