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Cijfergegevens – clubs en leden
Aantal clubs
Er zijn 4 Vlaamse clubs die schoonspringen aanbieden: AZSC (Antwerpen), GZVN (Genk), RGSC (Gent), SDM
(Deurne).
De VZF wil op de korte termijn inzetten op behoud van de huidige clubs en hun leden en zal o.a. met alle
clubs een nauwere band proberen te hebben met de clubs en vinger aan de pols houden als bepaalde clubs
problemen hebben die hun voortbestaan hypothekeren.
Schoonspringen blijft een zeer kleine discipline, doch er zijn een aantal nieuwe accommodaties in aanbouw
(Aalst – Antwerpen). Deze sporttak vraagt van de VZF een duidelijke visiebepaling en actieplan voor
schaalvergroting, meer trainers, meer springers, meer jury. Hierbij kunnen oud-springers en trainers
worden benaderd. Voor de nieuwe accommodatie in Aalst zullen in 2019 de eerste contacten worden
gelegd zodat daar een nieuwe club kan ontstaan van zodra het nieuwe zwembad is gebouwd.

Schoonspringen competitie
Er was reeds geruime tijd een stijging van het aantal competitiespringers merkbaar, in 2018 zien we echter
een daling. Door het geringe aantal clubs, hebben schommelingen binnen één club onmiddellijk
repercussies voor het totaal aantal competitieleden aangesloten bij de VZF.

Trainers – opleidingen en bijscholingen
OD6.1 Vanaf juli 2020 vertoont de gewogen gekwalificeerde trainersgraad een stijgende trend
Verschillende pistes werden bekeken voor de organisatie van initiatorcursus schoonspringen: een eigen
initiatorcursus opzetten of samenwerken met KNZB en de Nederlandse cursus overnemen. Gezien deze
zeer kleine discipline vonden we te weinig kandidaten om deze investering te doen en werd beslist om in
het seizoen 2017-2018 een bijscholingsreeks van 5 contactmomenten te organiseren met de docent van de
vorige initiatorcursus (2009) die zowel door nieuwe als bestaande trainers kan worden gevolgd.
Dit heeft voor deze discipline wel als gevolg dat de gekwalificeerde trainersgraad niet zal stijgen in de
nabije toekomst.
OD6.2 Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend
Alle info over de Permanente Vorming van trainers staat op onze website
Aantal Permanent Gevormde Trainers Schoonspringen
2016
Erkende recreatieve trainers (3u)
Erkende competitieve trainers (6u)
Totaal
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2017
0
0

2018
1
7

0

8

3

Een 8-tal trainers volgende de bijscholingsreeks, georganiseerd door de VZF in Antwerpen. Er is vraag naar
ondersteuning/bijscholing trainers maar we slagen er niet in continuïteit in onze ondersteuning te
behouden > focus in 2018 lag op het behoud/uitbouw zwembad ruggenveld.
Opleidings/bijscholingsdagen voor nieuwe en bestaande trainers

BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Opleidings/bijscholingsdagen voor
A6.2.4 nieuwe en bestaande trainers

Indicator

2017
Gerealiseerd
/ (voorzien)

2018
Gerealiseerd /
(voorzien)

2019

Bijscholingskalender

2 / (2)

2 / (2)

1

Gepubliceerde bijscholingskalender 2018 en seizoen 2018-2019
ERKENDE TRAINERS BIJSCHOLINGEN
Mental-rehearsel, periodisering en leerstappen
Conditioneren: tips en tricks voor alles tussen afzet en
landing
Interactieve bijscholing 'Aanloop'
Bijscholing bestuurders
Swim Conference
KNZB Schoonspringdag
Dag van de Trainer
Swim Conference

DATUM

ORGANISATIE

25/03/2018 VZF
15/04/2018 uitgesteld! VZF
26/05/2018
8/09/2018
08-09/09/2018
9/09/2018
15/12/2018
8/06/2019

KNZB
VZF
VZF
KNZB

LOCATIE
Deurne
Deurne

ERKENDE
UREN
4u
4u

Amersfoort
Antwerpen
Antwerpen
Nieuwegein
Gent
Antwerpen

6u

In 2019 zullen de trainersbijscholingen worden verdergezet, waar mogelijk gecombineerd met een
jurycursus om zo ook ouders maximaal te betrekken. Er wordt ook nagegaan of er trainers zijn, die op
kosten van VZF, bijscholingen willen volgen en op hun beurt de informatie delen met andere clubs.

Sportaanbod
OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en
brede zwemsportbeoefening.
Aantal wedstrijden
Belgische Kampioenschappen
Andere Vlaamse wedstrijden
Andere Belgische wedstrijden

2013
1

2014
1
2
1

2015
1
1
0

2016
1
1
0

2017
1
1
1

2018
1
1
1

De laatste jaren zijn de club bereid hun bijdrage te leveren en een wedstrijd te organiseren. In 2019-2020
zullen we dit vanuit de VZF verder opvolgen.
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Juryopleidingen
OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen
De VZF voorziet jaarlijks in een aanbod aan opleidingen per discipline/officialniveau, aangepast aan de
noden binnen de competitie en de clubs.
Evolutie aantal juryleden per niveau
Beoordelaars
Jurysecretaris
Scheidsrechters
* pas in 2013 cursus georganiseerd

2012
0
0
0

2013*
14
1
1

2014

2015
11
1
1

2017
8
1
1

2018
7
0
0

Het aantal officials neemt af, te meer omdat er al 2 jaar geen officialcursus meer werd georganiseerd. In
samenspraak met de 4 clubs werd beslist in het seizoen (2017-2018) de focus te leggen op bijscholingen
voor trainers, te meer omdat de trainers&officials meestal dezelfde mensen zijn en de workload anders
voor hen te zwaar is.

Werking Nationale Sportcommissie Schoonspringen
Er is gezien het gering aantal clubs in Vlaanderen geen Vlaamse, enkel een Nationale
Schoonspringcommissie. Deze is al een aantal jaren niet meer samengekomen, een aantal van de
zetelende leden zijn niet meer actief binnen het schoonspringen.
In 2019 zal in overleg met de VZF en de KBZB worden bekeken of deze opnieuw wordt samengesteld
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