VERGADERING NATIONALE SCHOONSPRINGCOMMISSIE

Datum:
Plaats:
Aanwezig:

14/12/2013
Zwembad Posseidon, avenue des Vaillants, 2 / Dapperenlaan 2,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
•
Paul Paulissen GZVN
•
Maria Duarte GZVN
•
Patricia Vanmechelen AZSC
•
Ivan Dupont POSSEIDON
•
Jerry Lefebvre RGSC

Verontschuldigd:
Niet verontschuldigd:
Taal:
Ivan Dupont verstaat Nederlands en is akkoord met vergaderen en de
verslagen in het Nederlands

Ivan = voorzitter van de springcommissie
Jerry = ondervoorzitter
Paul = secretaris
1) Wedstrijdkalender 2014
Gesprek met KNZB, enkele voorstellen:
-

Wedstrijden België openstellen voor Nederlandse springers en omgekeerd breedtesportcompetitie en nationale kampioenschappen
o Aanvang seizoen 2014-2015:
Nog te overleggen met Nederland
o Info breedtesportcompetities:
Zeker interesse
o Breedtesportcompetitie bezoeken?
Indien mogelijk af te spreken
o Voor NK in Nederland zullen waarschijnlijk enkel de betere Belgische
springers kunnen deelnemen?
Indien mogelijk, zeker interesse.

-

Openstellen van Vlaamse initiatorcursus trainer schoonspringen voor Nederlanders
(ih verleden ook reeds gebeurd)

-

Samenwerking jurycursus (reeds gaande)
Indien de Nederlanders willen; zeker opnieuw uitnodigen

-

Voordracht van Nederlandse spreker over
1) Hoe bereid je je springers voor aan de Breedtesportcompetitie
Zeker interesse.
2) Het Meerjarenopleidingsplan Schoonspringen, toelichting Vlaams model
(minder uitgebreid) met accent op welke fases je in volgorde moet doorlopen.
Dus minder focus op het aantal uren training gezien niet haalbaar in
Vlaanderen, wel de inhoud en volgorde
Wij wachten de voordracht af.
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Reeds gecirculeerde data 2014 België
-

1/5/2014: Posseidon

-

Weekend 10 - 11 mei: Luxemburg?

-

29/5/2014: Genk

-

30/11/2014: BK Gent

-

Kerstperiode: Antwerpen/Kerstduik = 26 Okt. = Halloweenduik

2) Voorstel aanpassingen reglementen KBZB?
Van toepassing op schoonspringen:
P18
P63-65
P75-76
Toewijzing: In/na onderling overleg tussen al de (schoonspring)clubs.
Sportcel SS – is er niet > RvB KBZB neemt dit taak op zich (niet aan te passen gezien
overal of staat)
BKSS01.11 …. goedgekeurd door de Sportcel Schoonspringen of de Raad van Bestuur en
in overeenstemming met het geldende lastenboek. Lastenboek – is er niet
…. Wie nog suggesties?
Eventueel te bespreken op volgende vergadering
Voorwaarden t.o.v. jury/medewerkers … mee opnemen?
Ref. reglement
Synchroonzwemmen p68
Voorbeeld:
BKSY 03.8. Iedere deelnemende club voorziet,
Minstens 1 jurylid ‘per wedstrijd’
Wordt telkens in het wedstrijdprogramma aangegeven
Alle inbreuken wordt met een boete bestraft (cf. tabel boetes van de KBZB)
?? Niet besproken
Visie van de commissie t.o.v. “geschoolde jury”?
Overgangsfase?
Ps als er geschoolde moeten zijn = engagement nemen dat er in beide landstalen cursus
wordt georganiseerd?
Nederlandstalige juryleden zijn er voldoende.
Voorlopig is er geen jurycursus voor Franstaligen: is geen probleem, zij kunnen de
volgende Nederlandstalige cursus eventueel volgen.
Voorlopig kunnen Franstalige trainers of ervaren personen, deel uit maken van de Jury.
Evaluatie tijdens de wedstrijd(en), onder toezicht van de hoofdscheidsrechter - ook van
toepassing voor de Nederlandstalige juryleden zonder diploma - tot de volgende cursus.
Vanaf dan worden enkel gediplomeerde juryleden toegelaten.
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3) Varia
-

VZF: initiatoropleiding trainer schoonspringen seizoen 2014/2015 indien haalbaar
(kandidaten moeten zich opgeven via de website van de VZF)
Er zijn ondertussen al 12 kandidaten.

-

BK Toren?
Niet in 2014: niet beschikbare toren met officiële hoogtes: 5 – 7,5 en 10 meter

-

Nationale trainingsdag?
Met een gasttrainer (en een hulptrainer)
Jeugd – Seniors
Iedereen geïnteresseerd: nog uit werken te bespreken op volgende vergadering

VOORSTEL: – Beloftenwedstrijd – toevoegen aan het programma van het BK
Categorie E en D
E = wedstrijd voor de 8 en 9 jarige ( Max 9 jaar op 31 Dec. in het jaar v d wedstrijd)
Sprongen: 2 met limit (valduiken toegestaan) + 3 zonder limit (vrije)
D = wedstrijd voor de 10 en 11 jarige (Max 11 j. op 31 Dec. in het jaar v d wedstrijd)
Sprongen 6:
3 met limiet (valduiken toegestaan)
3 zonder limiet (vrije)
Jerry maakt een programma voor het BK 2014
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