NOTULEN ACHTERBANOVERLEG – 9 MAART 2019
Aanwezig:
Anita Teunisssen, Hilde Goedegebuure, Nicole Oudsen, Eline Tempelman, Ryco van Dijk,
Rick Bouwhuis, Pascal Gerards, Odette Gerards, Erik Jansen, Yvonne Snijders, Thirza
Alberts, Kees Meerman, Nigel Aalbregt, Rogier Hellenbrand, Boy Kuiper, Lotte Smeenk,
Wilbert Groeneveld, Jacob Pekelsma, Hans Zijp, Adri Dekkers, Katharina Hanebeck, Sharice
Velthuis, Herman Jansen, Tessa Venema
Afwezig met kennisgeving:
Jaap Lindenberg, Henk Hensen, Jan van Asch, Marjan Brouwer, Guy Limpens, Henk
Nieuwenhuis, Elly Visser, Karen Weijermans, Peter Spies, Nathalie Jans, Kristine Provo,
Ammelie Nijhuis, Iris Vrijenhoek, Ronald Heerema, Gerrie van den Akker
Opening en Welkom
Jacob heet iedereen welkom. Vorige achterban was in 2017 en was de opkomst minimaal. Nu
is de opkomst een stuk groter. Daar zijn we erg blij mee.
Rondvraag
Geen extra vragen
Ingekomen stukken/voorstellen
 Kiezen voor heren of dames eisen bij mixteams.
 Mixteams zijn destijds ingevoerd, omdat er te weinig heren waren bij veel
verenigingen voor een herenteam. Hierdoor konden veel heren niet meedoen.
Er is altijd een mogelijkheid om moeilijker te springen, hiervoor hoeven de
eisen niet aangepast worden. De zaal is tevreden met het antwoord.


Wijzigingskosten bij de paspoortcontrole erg hoog.
 We hebben de wijzigingen, welke zijn gedaan op de beide
plaatsingswedstrijden en het NK nagezocht. Verhoudingsgewijs blijkt dit erg
mee te vallen.
Vanuit de zaal blijkt er wel behoefte voor meer bewegingsruimte/springers die
ingezet kunnen worden.
Besluit: het aantal reservespringers wat je per team kan invoeren wordt
verhoogd naar 4 springers (dit was 2). Bij inschrijven van meerdere teams
kunnen dezelfde reservespringers opgegeven worden.
Bij de paspoortcontrole wordt definitief aangegeven welke springers gaan
springen. Deze teamsamenstelling geldt dan ook voor de daaropvolgende
wedstrijd waar doorstroming voor is.
Bijvoorbeeld: Team 2 heeft wat geblesseerden en zet een reserve in. Deze
reserve zit dan ook in het team als het zich plaatst voor het NK. Deze reserve
kan dan niet meer in team 1 ingezet worden op datzelfde toestel.
De administratieve vergoeding blijft wel staan, voor als er naast deze 4
reserves nog springers toegevoegd/gewijzigd moeten worden.

Na de wedstrijd worden de teams naast elkaar gelegd of dat er geen springers
in meerdere teams hebben gesprongen op een zelfde onderdeel. Blijkt dit het
geval te zijn, dan wordt het team alsnog gediskwalificeerd.


NK Groepsspringen per toestel weer terug naar februari
 Een aantal jaar geleden is bewust gekozen om het NK te verschuiven naar
december. Door de vele turnwedstrijden van dames/heren waren er altijd veel
problemen voor teams. Voor het komende seizoen is er gekeken of de
wedstrijd verschoven kan worden naar een week later. Dit kan niet i.v.m. de
kerstvakantie.
Vanuit de zaal zijn de meningen verdeeld. Sommigen zien het nut van een
plaatsing gevolgd door een NK niet in. In een paar weken tijd strijd je tegen
dezelfde teams. In de grote categorieën blijkt er wel degelijk animo te zijn voor
een plaatsing gevolgd door een NK.
De LTC neemt de verschillende meningen mee en er zal besproken worden of
er in de toekomst wellicht een andere opzet voor plaatsing/nk moet komen.



Leeftijdscategorieën erg groot, voornamelijk bij de junioren.
 Er zal altijd een leeftijdsverschil zijn als teams overstappen vanuit een jongere
categorie. Een aantal jaar zullen ze ‘jonge’ junioren zijn. Maar dit blijft ook bij
de senioren spelen. Ook hier heb je ‘jonge’ en ‘oudere’ senioren.
De leeftijdscategorieën blijven gehandhaafd zoals ze zijn.



Aantal deelnemers per team, graag meer reservespringers kunnen toevoegen.
 Zoals bij de vraag over de wijzigingskosten, zal het aantal reservespringers
naar vier worden gezet.



Afschaffen synchroon eis bij airtrack.
 Aangegeven mening: minder spectaculaire series, internationaal is er ook geen
synchroonbeurt, levert meer aftrek op dan dat het oplevert.
LTC is van mening dat teamgym en groepsspringen twee aparte disciplines
zijn binnen het springen. Bij groepsspringen is er geen internationaal
reglement. In de zaal zijn de meningen verdeeld. In de hogere niveaus zijn de
meningen voor het afschaffen, terwijl voor het C-niveau de synchroon eis wel
interessant is.
De LTC neemt het mee; idee is om van een synchroonbeurt een bonus te
maken i.p.v. een eis.



Veel geknutselde series op airtrack; voorstel om hoogste 3 elementen te tellen in het
groepsspringen.
 Hoogste 3 elementen komt uit het teamgym. We willen niet alles vanuit
teamgym overhevelen naar het groepsspringen. In de zaal voor- en
tegenstanders.
LTC neemt het mee en gaat onderzoeken of dit in de toekomst een meerwaarde
heeft en haalbaar zou zijn voor alle niveaus.



Punchsalto afschaffen in A niveau. Punchsalto zelfs meer waard dan ‘gewone’ salto.
Niet in lijn van airtrackspringen, internationaal ook niet toegestaan
 Je hoeft het niet te springen. In teamgym is het verboden, in het
groepsspringen niet.
In de praktijk blijkt dat de winst van 0,1 (in waarde) vaak in het niet valt bij de
aftrek die de springers voor een punchsalto krijgen.
Besluit: In het groepsspringen blijven punchsalto’s toegestaan.



Eisen airtrack niet op één lijn. In sommige categorieën valt de overslag weg.
 De overslag mist inderdaad bij sommige eisen. In de nieuwe cyclus zal dit
aangepast worden.



Minder losse sprongen bij steuntoestellen.
 Als voorbeeld wordt voorgesteld: 1 losse sprong in A-niveau, 2 in B-niveau, 3
in C-niveau
Voor de toekomst neemt de LTC dit mee.



Inspringen airtrack bij NK Individueel (te weinig tijd)
 In het schema zal 3 minuten aangehouden worden (was 2 minuten). Echter het
is ook een stukje eigen discipline om direct na het startteken met inspringen te
beginnen. Ook het idee om bij airtrack minder springers in een groepje in te
delen, wordt meegenomen. Indien dit haalbaar is, zal dit gebeuren.
 Ook het wisselen van minitrampolines wordt als vervelend ervaren tijdens het
NK Individueel. Ook hierdoor minder inspringbeurten.
In het KNGU Loket zal er een extra vak zijn waar je kan kiezen op welke
minitrampoline je wil springen. Hierdoor kan er in het wedstrijdschema meer
rekening worden gehouden met springers die op dezelfde trampoline springen.



Vanuit de zaal kwam er nog een optie om bij de nieuwe cyclus eventueel een waarde
als eis te stellen i.p.v. een specifieke sprong.
 De LTC neemt dit mee.

Overzicht behaalde doelstellingen afgelopen jaren
 Compleet toestellenpakket voor 5 banen
We kunnen 5 complete banen neer leggen. Inclusief aanloopbanen
We hebben 3x MD40 en 3x open MT.
Verder karren waarop de landingsmatten en de plofmatten kunnen. Dit is ter behoud
van het materiaal.
 Vereenvoudiging reglementen
De reglementen zijn overzichtelijker gemaakt. Met aparte bijlages voor bepaalde
disciplines.
We zijn echter wel gebonden aan de statutencommissie die alles beoordeeld.

Klein voorbeeld is dat er geen dubbele zaken instaan. Zo komt het dat men binnen de
bijlages moet zoeken naar bv aftrekken ed.
 Uitgebreide handleiding ‘organisatie wedstrijden’
We hebben voor organiserende verenigingen de handleiding verder uitgebreid, die ze
kunnen gebruiken om een wedstrijd te organiseren. Hierin staat alles beschreven waar
men aan moet denken. Ook is er een aparte handleiding voor het opbouwen van de
banen.
Wij als LTC bieden ons ook aan om wanneer men voor het eerst een bv MTG in een
district organiseert men de hulp van ons in kan roepen.
 Deelname EK Teamgym
In 2018 hebben we opnieuw meegedaan aan het EK. Voor het eerst hebben we een
finale plaats gehaald met de mix junioren. Wat een uitzonderlijke prestatie is. Een
pluim voor het begeleidingsteam.
Ook een pluim voor het ander begeleidingsteam van de mix senioren . In ca 7-8
maanden een team klaarstomen voor het EK is een prima resultaat.
 Opzetten werkgroep “Meso” teamgym:
In december is er een werkgroep opgericht, de leden zijn Katharina, Marian, Boy en
Rogier, die het teamgym op de NL kaart gaan zetten. Zij worden ondersteund door
een groepje trainers en andere betrokken personen. We noemen dit Meso-teamgym.
 Jurybijscholing met praktijk
 Facebookpagina
 Verbetering digitaal systeem.

Visie LTC langere termijn
- GS als volwaardig product
We willen er naar toe dat mensen gaan kiezen voor het groepsspringen en niet ernaast doen.
Zie bijlage presentatie “GS Volwaardig product”.
Naar aanleiding van de presentatie wordt er gevraagd of we al zover zijn dat er nagedacht
wordt over doelen, wanneer is actie geslaagd.
Dit is moeilijk in te schatten. In sommige regio’s loopt het groepsspringen goed, bij andere
regio’s een stuk minder. Alles is afhankelijk van vrijwilligers, waar bij de ene regio er een
heel districtscommissie is voor groepsspringen, is er in een andere regio maar één persoon die
zich bezig houdt met groepsspringen.
Als er vragen zijn bij verenigingen mogen deze altijd gesteld worden aan de LTC.

- Toekomst materiaal
Materiaal van de LTC-GS is nu opgeslagen bij Bosan. Sinds enkele jaren berekent Bosan
handling- en transportkosten.
Deze koste lopen erg ver op.
Op het moment is de KNGU samen met de LTC bezig om de toestellen in een eigen
zeecontainer te laten plaatsen. Deze containers worden dan door een vervoerder van en naar
de wedstrijden gebracht. Dit zal aanzienlijk in de kosten gaan schelen.
Het idee is er om de wisseling te laten plaats vinden bij de plaatsingswedstrijd Individueel in
mei 2019.
Jansen & Fritsen wil graag de materialen gaan leveren voor Groepsspringen.
De kwaliteit verschilt momenteel nog van diverse materialen. De LTC geeft aan dat de
kwaliteit gewaarborgd moet blijven.
De materialen van Bosan zijn allemaal nog in prima staat en kunnen nog aantal jaar mee.
Het kan zijn dat we in de toekomst wel over gaan naar J&F.
- Speerpunt uitbreiding (meso) teamgym
Zie presentatie “Meso Teamgym”
In de presentatie wordt er gesproken over een “verplichte” vloeroefening.
Inmiddels is er besloten dat verenigingen ook een eigen vloeroefening mogen maken.
Een filmpje van de eigen dans/vloeroefening moet dan wel van te voren ingeleverd worden.
Alle eisen moeten hier ook in zitten. De eisen hoeven niet in dezelfde volgorde als in het
voorbeeldfilmpje. De filmpjes insturen aangezien we het jurycorps zo snel niet op peil krijgen
om diverse vrije oefeningen binnen de beperkte tijd goed te kunnen jureren.
Start komend seizoen/begin 2020.
Microteamgym
Vanuit de zaal komt de vraag of er gekeken kan worden naar de minimale en maximale
waardes. Verenigingen komen nu moeilijk aan de eisen van airtrack, terwijl ze dan vrij
makkelijk de eisen van MT/Springtoestel halen..
Samenstelling werkgroepen
Groepsspringen- individueel-clubteam
Vraag van District Oost kunnen we landelijk iets maken voor D/E/G individueel en micro
teamgym. De LTC vindt dit een goed idee. District Oost wil de reglementen die zij al hebben
gemaakt beschikbaar stellen.
Hier willen we graag werkgroepen voor maken.
Personen die zich beschikbaar willen stellen voor deze werkgroepen kunnen zich aanmelden
via het secretariaat van de LTC.
Werkwijze districten
Herman Jansen legt uit dat de KNGU wil dat alle districten op dezelfde manier werken;
Landelijke reglement gebruiken, inschrijven via KNGU Loket, zelfde inschrijfgelden etc.

Tevens heeft Herman een folder meegenomen voor belangstellenden. Dit gaat over een
project dat de KNGU meer wil aanbieden dan alleen maar wedstrijden.
Bijscholing (jury en leiding)
In 2019 mag de LTC één jurybijscholing geven. Meer budget is er niet.
Deze bijscholing zal in het teken gaan staan van (micro, meso)Teamgym.
In 2020 is de planning om een jurycursus Teamgym te organiseren.
Tevens zal in 2020 ook de brevetverlenging moeten plaatsvinden voor groepsspringen.
De zaal vindt dat er meerdere bijscholingen gegeven moet worden. In één dag kan je niet
bijscholen naar teamgym reglement.
Aangezien er geen budget is, is de vraag of er iemand is die evt. een gratis
vergaderruimte/zaal kan regelen en dat docenten dan op vrijwillige basis een bijscholing
geven. Komt niet professioneel over, maar meerdere bijscholingen zijn wel gewenst.
Rondvraag
Dhr. van Dijk is van mening dat de benoeming van de werkgroep teamgym niet transparant
gegaan is. Iedereen die zich had opgegeven heeft kunnen aangeven wat zijn sterke
kanten/visie is. Hierop is de Werkgroep ingedeeld naar een kerngroep en een
werkveld(trainers). Dhr. Van Dijk vond een sollicitatie procedure meer op zijn plaats.
Om snel te kunnen starten is het de keuze geweest om niet met iedereen te spreken, maar het
via mail te doen.
Een betere communicatie is een verbeterpunt voor de LTC.
Dhr. van Dijk geeft aan dat verenigingen een boete krijgen als ze geen jurylid leveren in een
district. Hij vindt dit niet motiverend voor de vereniging/sporters.
Dat districten boetes geven is voortgekomen uit het tekort aan juryleden.
Er kan wel altijd naar een district toegegaan worden met de vraag of zij nog een jurylid weten.
Er zijn ook juryleden die niet gebonden zijn aan verenigingen. Deze juryleden kunnen dan
ingezet worden door verenigingen die nog geen jurylid hebben.
Dhr. Van Dijk vraagt zich af of er geld vrij komt bij de KNGU doordat Trampolinespringen
niet meer onder de Topsport valt.
Herman geeft aan dat dit niet zo is. Herman legt tevens uit dat als NOC NSF een budget
toekent aan de KNGU dat er altijd voorwaarden aan worden gesteld.
Sluiting
Jacob bedankt iedereen voor de belangstelling

