
KVO seizoen 2020-2021
Groep Preminiemen en Ottertjes



KVO werkt volgens 4 inzichten

1. Structureren

2. Stimuleren 

3. Individueel aandacht geven

4. Regie overdragen



KVO werkt volgens 4 inzichten

1. Structureren

KVO heeft heldere en transparante afspraken  via de opmaak van een huishoudelijk 
reglement en de  gedragscode
De gedragscode geldt voor onze zwemsters, ouders, trainers, jury en bestuur.

Daarnaast structureert elke groep zijn groep volgens de groene, oranje en rode periode



KVO werkt volgens 4 inzichten

2. Stimuleren

Benadrukken wat positief is, enthousiasmeren, stimuleren en complimenteren
Plezier en leren gaan hand in hand
Persoonlijke vooruitgang is belangrijker dan het eindresultaat

Net voor de wedstrijd trapje stijgen op de ladder
Uitleggen hoe je je punten kan verbeteren
Procesdoel nemen ipv prestatiedoel

4 principes van positief coachen :
- Bewust zijn van eigen coachrol
- Creëren van een positieve en uitdagende sportomgeving
- Ambitieuze doelen en realistische verwachtingen
- Hanteren van een adequate discipline



KVO werkt volgens 4 inzichten

Winnen is de kers. 
De wedstrijd is de 

enorm lekkere taart!
De hoofdzaak is 

plezier hebben en 
iedere keer iets beter 

worden.

bouwen aan 
intrinsieke 
motivatieWedstrijd : 

40% talent in fysieke vorm, 
60% mentaal



KVO werkt volgens 4 inzichten

3. Individueel aandacht geven

Verschillende schema’s gebruiken : 
aan individuele zaken werken – de goede een extra push geven, groep splitsen indien nodig 
(niet voor team)

Kinderen hebben een EMO-tank, hoe vullen we de EMOtank?
• Beloning !
• Waardering !
• Aandacht !
• Actief luisteren !
• Lichaamstaal  !



KVO werkt volgens 4 inzichten

4. Regie overdragen

Elk kind heeft nood aan enige vorm van autonomie, extra loslaten reflecteert in extra 
motivatie en een verhoging van het zelfvertrouwen

Hoe regie overdragen ? 
- Stel vragen
Stel simpele open vragen, laat kinderen antwoorden dmv smileys en geef kinderen soms de 
keuze tussen 2 zaken
- Geef verantwoordelijkheid
Geef kinderen een eigen taakje, ze zullen die vol trots dragen! Laat ze ook meedenken
- Laat kinderen zelf ontdekken 
Spelenderwijs ontdekken, laat kinderen soms zelf oefeningen bedenken



KVO werkt volgens 4 inzichten

Wedstrijd- en/of trainingsevaluatie : 
Werken met smileys (miniemen) en scoresysteem (kadetten/junioren) en daar dan samen 
met de zwemster zaken uithalen

Voorbereiding bevragen : wat dacht je vlak voor de wedstrijd? Is er iets gebeurd? Wat zijn je 
volgende stappen? 
Hoe vind je dat je gepresteerd hebt? Welk cijfer geef je jezelf? 
Wat leer je van het resultaat?
Welk doel had je voor de wedstrijd? In hoeverre heb je je doel bereikt?
Bevragen om score te geven rond inzet, energie, angst, stress, aandacht, risico’s, grens 
verlegd,… via scores of smileys



KVO staat voor

• KVO is van oorsprong een competitief ingestelde vereniging aangesloten bij VZF - KBVB 
– FINA.

Competitieve vereniging : alle KVO leden aangesloten bij VZF met een NV (niet        
vergunning <8j en ouder indien nog niet aan competitie wordt gedaan). Deze zwemmen 
enkel recrea wedstrijden of specifiek naar beginners gerichte wedstrijden (Ann Fontaine -
Luxemburg). Ook initiatie reeksen via NV verzekerd.
CV (competitievergunning) vanaf 8 jaar kunnen aan alle wedstrijden deelnemen

• Ons doel is, via efficiënt en hard trainen, onze zwemsters op te leiden en te laten 
deelnemen aan Vlaamse, Belgische en internationale wedstrijden. 
Daarbij is het ons eerste doel om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking!

• Daarnaast is het binnen onze vereniging even belangrijk om alle, zo niet zoveel mogelijk 
zwemsters, te laten deelnemen aan deze wedstrijden en om de groep plezier te laten 
beleven aan deze mooie sport en een vriendschapsband op te laten bouwen met de 
medezwemsters.



KVO staat voor gezonde voeding 



KVO Trainingsschema (in niet corona tijd), 
afwijkingen tijdens corona worden 

maandelijks doorgegeven 

Zwemschema Valkaart

Zaterdag 12u00 - 15u00 Preminiemen en ottertjes

Zondag 15u00 – 17u00 Beurtrol systeem voor de (pre)miniemen, kadetten, junioren 
en senioren

Zwemschema KTA
Dinsdag 18u30-20u00 Preminiemen en ottertjes

De restroom (KTA) is open op dinsdag tijdens de trainingen vanaf 17.30u. De mama’s 
van het oudercomité baten de restroom uit van zodra dit met corona kan en zullen 
dan elke week lekkere versnaperingen maken (momenteel geen uitbating door 
corona). 

In de vakanties zijn vanaf nu zowel de Valkaart als KTA open! Op feestdagen is er 
geen training. 
Andere sluitingsmomenten worden steeds tijdig door gegeven. 



KVO trainingsschema

Op volgende momenten is er geen training :
- Zondag 18/10/2020 : zwembad niet beschikbaar
- Zondag 1/11 : Valkaart gesloten
- Zaterdag 26/12/2020 : zwembad gesloten
- Zaterdag 2/1/2021 : zwembad gesloten
- Zondag 17/1 : zwembad niet beschikbaar
- Zondag 14/3 : zwembad niet beschikbaar
- Zondag 4/4/2021 : zwembad niet beschikbaar 
- Zaterdag 1/5/2021 : zwembad gesloten
- Zondag 23/5/2021 : zwembad niet beschikbaar

Op zaterdag 26/6 is de laatste training van het seizoen 2020-2021



Groep Trainer Trainer Trainer 
Ottertjes Elke DG Elke D Yoni

Preminiemen Katrien Tia

KVO Trainers- en bestuur voorstelling

Functie Naam
Voorzitter Micheline Linard

Penningmeester Laura Houckx

Bestuurslid Celine De Geest

Werkende leden Francine Jansseune

Elke De Gryse

Els Rammeloo

Miriam Vanwynsberghe

Helena Vyncke

Lea Vanhulle

Pascale Gilon

Krista Claeys



KVO Wedstrijden 

Wat heb je steeds mee op wedstrijden :
- KVO outfit (zie verder)
- Clubbadpak en clubbadmuts
- Zwart badpak en witte badmuts (figuren)
- Team/duet/solo badpak 
- Voldoende neusknijpers en duikbrillen
- Voldoende rekkers, spelden en haarnetje
- Eigen kam en borstel
- Voldoende handdoeken
- Eventueel een badjas
- Extra T-shirt
- Slippers
- Lunch pakket en voldoende drank (wordt steeds in mail vermeld)
- Niet te veel waardevolle dingen want kleedkamers zijn nooit afgesloten



KVO Outfit

• T-shirt : 21 euro
• Sweater : 50 euro
• Short : effen zwart, zelf aan te kopen
• Lange broek : 37 euro
• Sporttas blauw (klein) : 15 euro
• Sporttas zwart (groot) : 26,95 euro
• Neusknijper : 1 voor 4 euro, 2 voor 7 euro en 3 voor 10 euro
• Badmuts : 7 euro
• Clubbadpak 2018-2020 : 35 euro
• KVO handdoek : 10 euro

Te bestellen via miriam.vanwynsberghe@skynet.be , te betalen voor levering op de rekening 
van KVO (vermelden naam zwemster + besteld item)

Wedstrijdtenue = T-shirt en short



Synchro termen

- Wedstrijden

Leeftijdscategorieën
Miniemen : 8-12 jaar

Binnen België zijn er 3 wedstrijden per leeftijdscategorie
Vlaams Criterium (VC)
Figuren en combo, enkel Vlaamse ploegen
Alle ingeschreven combo’s zwemmen

Vlaams kampioenschap (VK)
Figuren, team, solo en duetten. Enkel Vlaamse ploegen, alle ingeschreven routines zwemmen

Belgisch kampioenschap (BK)
Figuren, team, solo en duetten. Belgische ploegen, 12 routines + 1 pré-swim

Recrea meetings
Wedstrijden georganiseerd voor niet vergunning-houders. 
De miniemen C zullen dit seizoen meedoen aan de recrea wedstrijden.



Synchro termen

Internationale wedstrijden
Luxemburg
Eerste doel wedstrijd in Luxemburg : teambuilding en groepsgevoel versterken binnen KVO
Als ouder het moment om eens te genieten zonder kinderen MET de weet dat de kinderen in goede 
handen zijn

Aangezien dit een team gebeuren is verwachten wij dat ALLE zwemsters in hetzelfde hotel slapen. 

Per vereniging mogen er per groep 1 team, 2 duetten en 2 soli’s ingeschreven worden.
We mogen hier pré-swims aanvragen, de goedkeuring weten we slechts nadat alle inschrijvingen van 
alle clubs is gebeurd en is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen voor pré-swim.
 Gezien de populariteit van deze wedstrijd is de kans heel klein om als pré-swim te mogen 

zwemmen.

Nederland
Met de beste miniemen proberen we steeds mee te doen aan de Synchro Beat. Hier geldt een minimum 
score voor de figuren als selectie wie wel en niet mag deelnemen aan de figurenwedstrijd. Of een team, 
duet, solo al dan niet gezwommen wordt hangt af van de resultaten van de figuren de dag zelf. 

…..



Synchro termen

- Onderdelen competitie
Figuren
Per leeftijdscategorie zijn er 8 figuren. Deze figuren worden door de FINA om de 4 jaar 
geselecteerd. De FINA geeft ook een omschrijving over de uitvoering van een figuur. Elke groep van 
8 figuren omvat 2 verplichte figuren en vrije figuren. Voor elke wedstrijd worden 2 figuren geloot uit 
de vrije figuren. Er worden dus 4 figuren individueel gezwommen voor een jury.
Figuren tellen mee in de wedstrijd van team, duet, solo (niet voor een combo). 

Team 
Groep miniemen, kadetten, junioren, senioren , niet vergunninghouders van 8 zwemsters aangevuld 
met (een) reserve(s) die synchroon zwemmen op muziek. Punten worden gegeven op techniek, 
uitvoering en artistieke voorkomen. 
Een team met < 8 zwemsters levert strafpunten op (0,5 punt pp), er moeten min 4 zwemsters zijn 
om van een team te spreken
Reserves zwemmen niet mee op wedstrijd
De duur van een team is afhankelijk van de leeftijdscategorie

Duet 
2 zwemsters samen al dan niet aangevuld met een reserve(s) die synchroon zwemmen op muziek. 
Punten worden gegeven op techniek, uitvoering en artistieke voorkomen. 
Reserves zwemmen niet mee op wedstrijd
De duur van een duet is afhankelijk van de leeftijdscategorie



Synchro termen

Solo
Individuele zwemster die op muziek zwemt. Punten worden gegeven op techniek, uitvoering en 
artistieke voorkomen. 
De duur van een solo is afhankelijk van de leeftijdscategorie

Combo
Groep miniemen, kadetten, junioren, senioren van 8-10 zwemsters aangevuld met (een) reserve(s) die 
synchroon zwemmen op muziek. Een combo is een routine waarbij solo, duet en team met elkaar 
gecombineerd worden in 1 routine.
Reserves zwemmen niet mee op wedstrijd
De duur van een team is afhankelijk van de leeftijdscategorie

A ploeg : verzameling van kinderen binnen een categorie die individueel de sterkste prestaties hebben 
neergezet (jaar -1)
B ploeg : verzameling van kinderen binnen een categorie die individueel minder sterke prestaties 
hebben neergezet dan de kinderen uit de A ploeg (jaar -1)
C ploeg : beginnende ploeg in de categorie

- Selectie / COE



KVO Stages 

• Godinne : 15-21/8/2021

Jaarlijkse stage met gans de KVO groep en NL trainers
Combinatie tussen uithouding, core, kracht, lenigheid en  
knutselen, gezellig samen zijn met gans de groep
Op zaterdag wordt een demo gegeven voor de ouders

Kostprijs : +/- 350 euro of minder door koekenverkoop

Bedoeling is dat iedereen de ganse week mee gaat 
EN de ganse week verblijft op het domein!!

Verantwoordelijke organisatie : 
Micheline Linard : micheline.linard@gmail.com



Activiteiten KVO
Activiteiten Datum

Brevet 2 17/10/2020

Snoepverkoop 17/10/2020

Sint 05/12/2020

Koekenverkoop Start 7/02/2021, ophalen 17/4/2021

Quiz (kinderen en volwassenen) + croque festijn 21/03/2021

Oudertraining Tbd

Etentje bestuur en trainsters 8/5/2021

Demo met BBQ 26/06/2021

Fietstocht September 2021

Gezien de corona op alle vlak onzekerheden geeft, zijn deze activiteiten onder voorbehoud van de 
situatie op dat moment. We hebben hierdoor ook de activiteiten moeten beperken. 
De snoepverkoop pakken we sowieso anders aan, we zullen elke zwemster 10 zakjes meegeven (vanaf 
2e zwemster in zelfde gezin 5) die individueel verkocht kunnen worden. 

De quiz zullen we dit jaar ook anders aanpakken, we gaan tegelijkertijd een kinder- en volwassenen 
quiz organiseren in een ander lokaal. Daarna genieten we allemaal samen met lekkere croques!



Wedstrijdkalender
Wedstrijden Datum Plaats 

BK junioren Free 11/10/2020 Eeklo

BK miniemen figuren 25/10/2020 Mechelen

BK kadetten figuren 1/11/2020 Bree

BK senioren + open combo 11/11/2020 Tbd

BK miniemen routines 29/11/2020 La Louvière

BK kadetten routines 29/11/2020 La Louvière

VK junioren 31/1/2021 Tbd

Pre-competitie 7/02/2021 Namen (trainers geven door welke groep meedoet)

Wolf Cup 13-14/2/2021 Tbd

BK junioren Tech 28/2/2021 Tbd

VK miniemen 7/3/2021 Tbd

BK junioren Free 14/3/2021 Tbd

BK miniemen 28/3/2021 Tbd

VK kadetten 18/4/2021 Tbd

Trophée de la Louve 18/4/2021 (nog te bevestigen) La Louvière (trainers geven door welke groep meedoet)

Synchro Cup Luxemburg 24-25/4/2021 Luxemburg (trainers geven door welke groep meedoet)

BK senioren 1/5/2021 Tbd

BK kadetten 9/5/2021 Tbd

Trophée Anne Fontaine 30/5/2021 Tbd (trainers geven door welke groep meedoet)



Al het nieuws volgen

Website KVO : www.kv-oostkamp.be

Algemene informatie via laatste nieuwsberichten en KVO nieuws
Over KVO : bestuur, trainers, trainingsuren, sponsors,…
Specifieke informatie via Teams, Agenda, Resultaten, Initiatiereeks
Foto’s van de verschillende groepen en activiteiten
Links : VZF, kalender, facebook

Inschrijvingen voor Luxemburg & Godinne en bestellingen van de koeken worden via de website 
gedaan. Dit wordt in de brieven/mails nog eens duidelijk meegegeven !!

Verantwoordelijke website : Patrick Van De Velde  patricksabien@skynet.be
Verantwoordelijke programmatie inschrijvingen ed : Marc Houckx



Al het nieuws volgen

Facebook
• Algemene informatie voor iedereen : KVO Oostkamp
• Informatie per groep 
• Informatie over 2e handszwemgerief : KVO 2e handsverkoop

Mails
Enkel voor de mensen zonder facebook account, we raden sterk aan een profiel aan te 
maken

Toch nog vragen? 
Neem contact op met de trainster of verantwoordelijke van de activiteit



Lidgeld

Het inschrijvingsgeld omvat :

Ingang & huur zwembad
Lesuren zwemmen
Neusknijper, badmuts
Inschrijvingsgeld & boetes (Belgische) wedstrijden
2 jaarlijks een club badpak
Verzekering



Toepassing gedragscode
De belangrijkste regels rond de gedragscode op een rij :
- Respect voor trainers, medezwemsters, bestuur en jury
- Tijdig aanwezig zijn
- Gemotiveerd meetrainen
- Roken, consumptie van alcoholische dranken en/of verboden middelen 

zijn ten allen tijde verboden

Sancties :
Van waarschuwing tot schorsing voor trainingen/wedstrijden  



GDPR - Ook KVO doet mee

Wat Bescherming van jullie persoonlijke gegevens en privacy
Waarom Verplicht sinds 25/05/2018
Verantwoordelijke: Elke De Gryse 

elke.de.gryse@telenet.be 
0496/20 13 07

Wat te doen bij problemen ivm privacy of lekken van gegevens?
Deze moeten steeds gemeld worden aan de gdpr-verantwoordelijke via email
of via telefoon.

Bij storting van het lidgeld geeft u uw akkoord met onze privacyverklaring,
huishoudelijk reglement en de gedragscode.
Deze zijn allemaal terug te vinden op de website www.kv-oostkamp.be.



AP(I) - Ook KVO doet mee

Wat : Algemeen Aanspreekpunt (Integriteit)
Verantwoordelijke: Elke De Gryse - elke.de.gryse@telenet.be - 0496/20 13 07

Uitgangspunt : 
Sporters, ouders, trainsters of andere betrokkenen kunnen bij het AP 
terecht met een vraag of advies of doorverwijzing betreffende een 
vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of algemene zaken 
waarbij er onderling (zwemsters/ouders en eigen trainsters) geen uitweg 
meer is. 

Wanneer de club AP(I) contacteren (voor trainsters, bestuur, zwemsters, 
ouders of andere betrokkenen): Bij pesterijen/discriminatie/gebruik van 
verbaal en/of fysiek geweld/bedreigingen of ander grensoverschrijdend 
gedrag of vermoeden waarbij de eigen trainsters/zwemsters/ouders er niet 
uit geraken.



Hoofdtrainster binnen KVO

Wie: Elke De Gryse - elke.de.gryse@telenet.be - 0496/20 13 07

Wanneer de hoofdtrainster contacteren (ouders en/of zwemsters):
- Als er problemen worden ondervonden binnen de groep of over groepen 
heen waarbij er onderling in de groep met eigen trainsters geen uitweg meer 
is
- Algemeen zaken waarbij advies gevraagd wordt indien er binnen de eigen 
trainersgroep geen antwoord is
- Als er problemen zijn of als je als ouder of zwemster niet akkoord bent met 
iets waarbij je niet bij de eigen trainsters van de groep terecht kan.
- Als er problemen zijn in de groep, met medezwemsters, met trainsters 
waarbij je geen ander aanspreekpunt hebt.
- Als er iets opgemerkt wordt of ouders/ zwemsters denken dat er een 
probleem is of als ze denken dat iets niet correct is en dit willen melden. 



U kan KVO een handje helpen door uw online bestellingen via TROOPER te 
bestellen !!!!

www.trooper.be

KVO en Trooper



Sponsoring

We danken onze sponsors van 2019-2020 en hopen om hen en nieuwe 

sponsors te kunnen aantrekken



Sponsoring

Sponsormogelijkheden : 
• 40 euro : ‘sympathisant’ sponsor : vermelding op facebookpagina
• 70 euro : logo op placemats bij BBQ
• 125 euro : logo op placemats bij BBQ en quiz avond (croques)
• 250 euro : vorige + logo uitgehangen op KVO activiteiten + logo in 

boekje demo 
• 375 euro : vorige + logo en link op KVO website + logo in fotokast 

Valkaart
• 500 euro : vorige + logo op email, brieven + bedanking op de BBQ
• Min 1.000 euro : wij komen graag langs om mogelijkheden te 

bespreken

Verantwoordelijke sponsoring : 
Micheline Linard micheline.linard@gmail.com


