VERGADERING NATIONALE SCHOONSPRINGCOMMISSIE
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

20/2/2015
De Nachtegaal, Middelheimlaan 71, 2020 Antwerpen
•
Paul Paulissen GZVN
•
Maria Duarte GZVN
•
Patricia Vanmechelen AZSC
•
Ivan Dupont POSSEIDON

Jerry Lefebvre RGSC

Verontschuldigd:
Niet verontschuldigd:

Inleiding
Ivan Dupont verstaat Nederlands en is akkoord met vergaderen en de verslagen in het
Nederlands
Functies
Gezien Paul het momenteel te druk heeft, wordt Jerry secretaris.
Ivan = voorzitter
Paul = ondervoorzitter
Jerry = secretaris
Evaluatie wedstrijden afgelopen jaar
In 2014 heeft iedere club één wedstrijd georganiseerd, we gaan dit trachten aan te
houden.
DATUM

ORG. OMSCHRIJVING

01/05/2014 RBP

Open leeftijdsgroepenwedstrijd 1m3m plank

PLAATS

Brussel

29/05/2014 GZVN Open interclubwedstrijd

Genk

26/10/2014 AZSC Open Halloweenduik

Antwerpen

30/11/2014 RGSC Open Belgisch Kampioenschap 1-3m

Gent







Brussel: tijdschema ok – toch wat buitenlandse clubs – eerste maal dat de club zelf
het rekenprogramma bediende – beginnersfouten maar voor de rest ok!
BK – Gent: tijdsindeling niet goed berekend – 2u uitgelopen
Antwerpen/Genk: ok
We moeten proberen de wedstrijden steeds rond dezelfde data te organiseren en
goede spreiding te waarborgen
Tips voor goede timing:

Op het einde van de wedstrijd moeten de juryleden al opgeroepen worden
voor de volgende wedstrijd.
o sprong en voornaam enkel vermelden, geen clubs, geen achternaam (behalve
bij eerste sprong)
o organiserende club bepaalt het maximum aantal deelnemers – werken met
voorinschrijvingen indien nodig geacht
Draaiboek?
o In Nederland opvragen (Paul heeft contacten) – checklist Jerry stuurt die van
hem eens rond
Alle clubs moeten steeds proberen naar elkaars wedstrijden te komen
o




Kalender 2015
Posseidon 1 mei
 zal 1m plank er tegen dan zijn?
 6 weken voor de wedstrijd wordt het programma bekend gemaakt.
o Ofwel 1&3 meter: reglement clubkampioenschap
o Ofwel enkel 3 meter: programma BK + eventueel extra “feet first”
evenement
Genk zaterdag x november: BK schoonspringen – datum nog aangevraagd (Genk gaat in
2016 Jokerspringen bij doen)
Gent: club is heel klein geworden – Jerry ziet dit niet zitten om alleen te organiseren en
past in 2015
Antwerpen 25 oktober: Halloweenduik of Vlaams Kampioenschap
Aan VZF vragen om de kalender ook op hun website te zetten
http://www.zwemfed.be/competitie/schoonspringen/kalender
Varia










Verplaatsingsvergoedingen BK: juryleden die hun formulier hebben ingediend
werden betaald
Aan VZF vragen of zij iets kunnen doen om in Gent meer uren te krijgen voor
RGSC?
Commissie wilt gemeenschappelijke trainingsstage organiseren – periode juli –
Aken of in Luxemburg – wedstrijd Frankfurt – 22 augustus – Jerry bekijkt dit
(locatie, logement, kosten) - Genk (Maria) zou dit dan verder organisatorisch
overnemen.
Tijdens de sluitingsperiodes van de clubs trachten de clubs bij elkaar samen te
trainen. Bad Leuven is in de vakantieperiode gemakkelijk te huren en heeft goede
planken!
Vlaams Kampioenschap organiseren? Vb Halloweenduik – wordt besproken met de
VZF
Droogspringbijscholing organiseren? Contact opnemen met Nederland hiervoor.
Cursus wedstrijdsecretaris organiseren in september? Trish vraagt aan Peter uit
haar club of hij dit wil doen. Cursus DiveRecorder mee integreren? Draadloze
bakjes eens huren en gebruiken?
Trainerscursus VZF: Paul informeert hierover, vorige contacten lijken niet meer
bruikbaar, terug contacten leggen met KNZB. In parallel proberen andere leden
terug het oude contact te vernieuwen indien deze in persoon kan aangesproken
worden op wedstrijden.

