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Voorwoord
Het wedstrijdseizoen is inmiddels alweer volop bezig. De eerste plaatsingswedstrijd voor
dubbele mini trampoline hebben we achter de rug. Tijdens deze wedstrijd hebben we volgens
het nieuwe reglement gesprongen. Ontzettend leuk om te merken dat er een stuk meer
deelnemers zijn dan afgelopen jaren. Nu we het nieuwe reglement in praktijk hebben gebracht
willen we nog wat informatie met jullie delen. Hierover lees je later meer.
Ondertussen zijn we ons alweer aan het voorbereiden op Dutch Gymnastics – the finals. Net
zoals voorgaande jaren is dit grote evenement weer in Ahoy en hebben we ook weer de arena
tot onze beschikking.
Zoals bij sommige misschien al bekend is valt het onderdeel trampoline vanaf 1 januari 2019
niet meer onder de afdeling topsport van de KNGU omdat trampoline zijn topsport status
verloren heeft. Dit betekent dat veel verantwoordelijkheden van afdeling topsport bij de LTC
belegd worden. Binnen de LTC zijn wij bezig om dit handen en voeten te geven. Er wordt
vanuit afdeling topsport, sporters & fans en de LTC een brief met een toelichting op dit besluit
met jullie gedeeld.
Leuk dat je onze nieuwsbrief leest!
Met sportieve groet,
Namens alle leden van de LTC Trampoline

Marion Sörman, voorzitter LTC
Jurn Booltink, communicatie LTC

Oproep organiserende verenigingen
Voor een aantal wedstrijden hebben we nog geen organiserende vereniging. Als we geen organisator
hebben dan kunnen deze wedstrijden niet doorgaan. Wil je één van onderstaande wedstrijden
organiseren? Meld je dan aan via secretaris@trampoline.kngu.nl
Het gaat om de volgende wedstrijden:
-

6 april 2019: 1e en 2e divisie in Noord
6 april 2019: 1e en 2e divisie in Zuid
7 april 2019: eredivisie landelijk / kwalificatie European Games
11 mei 2019: 1e en 2e divisie in Zuid

Achterban overleg
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is houden wij het achterban overleg op 15 juni 2019. Over
de plaats en tijd informeren we jullie nog. Tijdens dit overleg willen we graag het wedstrijdseizoen
evalueren met name gericht op de nieuwe structuur. Wat ging er goed? Wat moet zo blijven en wat
moet er anders? Reserveer deze datum alvast in jullie agenda. Vooraf mogen jullie input inbrengen
door te e-mailen naar secretaris@trampoline.kngu.nl

Dubbel mini trampoline 2e divisie
Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd zijn we er achter gekomen dat er niet bekend was of de
maximale moeilijkheid gold over 2 of 4 doorgangen. We hebben ter plekke een oplossing bedacht en
deze blijft voor de eerste plaatsingswedstrijd van kracht. Vanaf heden geldt het volgende: De
maximale moeilijkheid voor de 2e divisie is over 4 doorgangen. Bij het overschrijden van de maximale
moeilijkheid wordt deze van de 3e doorgang afgetrokken als penalty i.v.m. de tiebreakregels. De
penalty wordt bepaald door de moeilijkheidsjuryleden en doorgegeven aan de competitieleider.

Juryleden
Reiskostenvergoeding
Wij willen alle juryleden vragen om zoveel mogelijk met elkaar te carpoolen als je uit dezelfde
woonplaats komt. Dit om de reiskosten zo laag mogelijk te houden.
Wij willen alle juryleden die de afgelopen periode hun brevet hebben gehaald feliciteren
Wij zijn ontzettend blij dat we meer juryleden kunnen inzetten.
Zorg dat je voldoende juryleden opgeleid hebt
De nieuwe wedstrijdstructuur levert meer inschrijvingen op. Dit betekent ook dat we meer juryleden
van de verenigingen gaan vragen. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om deze
juryleden ook daadwerkelijk te leveren.

Herhaalde oproep ToF-chef regio Noord
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor een ToF-chef regio noord. Helaas
hebben we geen aanmeldingen ontvangen. Zonder ToF-chef gaan de wedstrijden veel langer duren
daarom willen we hier nogmaals jullie aandacht voor vragen.
Is er een vrijwilliger die deze verantwoordelijkheid wil dragen? Een antal taken zijn:
- Apparatuur aansluiten
- Tijdens de wedstrijd de apparatuur in de gaten houden
- Bij een defect de ToF-score berekenen met behulp van de computer en video opname
Je hoeft niet in het bezit te zijn van een jurybrevet. Enthousiasme voor de sport en affiniteit met
computers is belangrijker. Je zal regelmatig ingezet worden bij wedstrijden en jouw inzet telt als
leveren van een jurylid voor jouw vereniging.
Aanmelden kan via juryzaken@trampoline.kngu.nl

Herhaalde oproep competitieleider zuid
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaats voor een competitileider regio Zuid. Tot op
heden hebben we nog geen aanmelding ontvangen. We willen deze oproep nogmaals onder jullie
aandacht brengen.
Een aantal taken van de competitieleider:
- Je bent aanwezig bij de wedstrijd en fungeert als aanspreekpunt
- Je zorgt mede voor de invoer van de scores
- Je controleert de einduitslag
- Je delegeert en coördineert
- Je neemt beslissingen, daar waar nodig in overleg met het hoogst gebreveteerde jurylid of
LTC. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan: mag een springer zijn oefening over doen?
Worden er blokken samengevoegd? Etc.
Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail naar secretaris@trampoline.kngu.nl

Vrijwilliger voor NK-commissie gezocht
Om een van de leukste wedstrijden - Dutch Gymnastics, the finals (het NK) in Ahoy Rotterdam - van
het jaar te organiseren, is er een aantal jaren geleden een commissie in het leven geroepen. Om de
taken zo goed mogelijk te verdelen en het team extra te versterken, zijn we op zoek naar iemand die
zich bezig gaat houden met het regelen van de vrijwilligers. Dit doe je niet alleen en er is al veel
ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. Je kunt je hiervoor aanmelden via nk@trampoline.kngu.nl .
Uiteraard worden zaken als reiskostenvergoeding, maaltijden en eventuele hotelovernachting
geregeld.

Contactinformatie
Algemene vragen of activiteiten van de LTC kunnen gesteld worden via:
secretaris@trampoline.kngu.nl
Wedstrijdzaken: wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl
Juryzaken: juryzaken@trampoline.kngu.nl
Voorzitter: voorzitter@trampoline.kngu.nl
DMT: DMT@trampoline.kngu.nl
Communicatie: communicatie@trampoline.kngu.nl

