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Inleiding 

Voor schoonspringen was 2020 een stil jaar. Omwille van de coronapandemie zijn er weinig fysieke activiteiten 

kunnen doorgaan.  

Tijdens de SwimConference webinar week is er een webinar rond schoonspringen georganiseerd met de 

Nederlandse ex-schoonspringer Patrick van der Meer als spreker.  

In twee nieuwe zwembaden zal moderne accommodatie worden voorzien voor schoonspringen (Sportoase 

Grote Schijn in Deurne en het nieuwe zwembad in Aalst).  

Cijfergegevens 2020 

Clubs 

 

Er zijn 3 Vlaamse clubs die schoonspringen aanbieden: AZSC (Antwerpen), GZVN (Genk) en RGSC (Gent). 

Er zijn in 2020 geen nieuwe clubs aangesloten.  

SDM stopte in 2020.  

Leden 

Aantal leden  

 

Club Competitief Recreatief Totaal 

AZSC 17 11 28 

GZVN 6 19 25 

RGSC 7 0 7 

Eindtotaal 30 30 60 

 

De participatie aan schoonspringen is mooi 50/50 verdeeld tussen recreatief en competitief.  

Aantal competitieve schoonspringers per club 

 

Club 2017 2018 2019 2020 

AZSC 21 19 17 17 

GZVN 20 14 6 6 

RGSC 8 8 7 7 

SDM 2 0 0 / 

 51 41 30 30 

 

De aantal competitieve schoonspringers aangesloten bij zwemfed is gestagneerd tov 2019.   

Competitieve schoonspringers per leeftijd 
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LEEFTIJD 2019 2020 
10-12j  2 

13-14j 6 1 

15-16j 3 4 

17-18j 2 2 

19-24j 14 11 

25-29j 2 3 

30-34j 1 0 

35-39j 
 1 

40-44 0 0 

45-49 2 1 

+50j 4 3 
 

Het gros van de schoonspringers is jongvolwassen (19-24 jaar oud). Er is in 2020 weinig verschoven in de 

leeftijdscategorieën van de schoonspringers. 

 

Objectieven 2020 

De volgende doelstellingen zijn vooropgesteld te behalen in 2020:  

 OD6.1  Vanaf juli 2020 vertoont de gewogen gekwalificeerde trainersgraad een stijgende trend 

 OD6.2  Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend 

 OD8.1  Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange 

en brede zwemsportbeoefening. 

 OD8.2  Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te 

garanderen 

 

Realisatie 2020 

Trainers – Opleidingen en bijscholingen 

 

Op 8 juni werd tijdens de Swim Conference webinar week een Schoonspring-bijscholing georganiseerd met 
docent Patrick van der Meer met 16 deelnemers.   
 

AANTAL PERMANENT GEVORMDE TRAINERS  2017  2018  2019 2020 

Erkende recreatieve trainers (3u)  0 1 0 16 

Erkende competitieve trainers (6u)  0 7 0 0 

Totaal 0 8 0 16 
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BIJSCHOLINGEN TRAINERS 2017  2018  2019 2020 

Opleidings/bijscholingsdagen  2 2 0 2 
 

Gepubliceerde bijscholingskalender seizoen 2020-2021 

ERKENDE TRAINERSBIJSCHOLINGEN DATUM ORGANISATOR LOCATIE 
ERKENDE 

UREN 

VZF Schoonspringtraining 08/02/2020 VZF Genk 3u 

VZF Schoonspringtraining 15/02/2020 VZF Genk 3u 
 
Begin 2020 gingen er twee schoonspringtrainingen door die door de zwemfed georganiseerd werden. Omwille 
van de coronapandemie viel dit vanaf maart echter stil.  

Sportaanbod 

 

OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en brede 
zwemsportbeoefening. 

 
Een sportmodel is nog niet opgesteld voor deze sport omwille van de kleinschaligheid van deze sport.  
 

AANTAL WEDSTRIJDEN 2016 2017 2018 2019 2020 

Belgische Kampioenschappen 1 1 1 1 0 

Andere Vlaamse wedstrijden 1 1 1 1 0 

Andere Belgische wedstrijden 0 1 1 1 0 
 
In 2020 kon er omwille van de coronapandemie geen enkele schoonspringwedstrijd georganiseerd worden. Het 
eerste weekend van maart hebben een 8-tal schoonspringers deelgenomen aan de wedstrijd in Eindhoven.  
 

Juryopleidingen 

 

OD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen 

 

De zwemfed voorziet jaarlijks in een aanbod aan opleidingen per discipline/officialniveau, aangepast aan de 

noden binnen de competitie en de clubs.  

AANTAL JURYLEDEN/NIVEAU 2015 2017 2018 2019 2020 

Beoordelaars 11 8 7 7 0 

Jurysecretaris 1 1 0 0 0 

Scheidsrechters 1 1 0 0 0 
 

In 2021 zijn er geen bijscholingen georganiseerd.  
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Conclusies 2020 

De zwemfed is er niet in geslaagd de vooropgestelde doelstellingen van 2020 voor het schoonspringen te 

behalen. Door het vertrek van Els Audenaert en Corona zijn we in een tijdelijk vacuüm gekomen.  

In vergelijking met 2019 stagneerde het ledenaantal van het schoonspringen bij de zwemfed in 2020 en 

behoudt het schoonspringen een mooi evenwicht man-vrouw.  

Schoonspringen verdient net zoals alle sporttakken van de zwemfed de nodige aandacht om binnen de context 

en de specifieke karakteristieken van het schoonspringen stappen vooruit te zetten met realistische 

doelstellingen die gerealiseerd worden.  

 

Vooruitzichten en actiepunten 2021 

Schoonspringen is een niche-discipline binnen de zwemfed (0.35% van alle VZF leden), doch wij zien - omwille 

van 2 nieuwe accomodaties in de nabije toekomst- mogelijkheden om schoonspringen nieuwe kansen te 

bieden en zo te stijgen in aantal leden, aantal clubs.Eens er een wat groter draagvlak is kunnen weook 

gemakkelijker bijscholingen organiseren. 

De nieuwe schoonspringaccommodaties in Antwerpen en Aalst kunnen hier een toonaangevende rol in 

nemen. Wij zijn ervan overtuigd een aantrekkingseffect van nieuwe leden gaat geven, mits een aanbod 

beschikbaar is door de lokale club met steun van de zwemfed.  

In Aalst gaat de zwemfed in samenwerking met de schoonspringclub RGSC uit Gent een nieuwe 

schoonspringafdeling opstarten binnen Neptunus Aalst. Sport AG, de exploitant van het nieuwe zwembad gaat 

ruimte en tijd beschikbaar stellen voor initiaties en trainingen om deze nieuwe club stapsgewijs en realistisch 

te ontwikkelen naar een vaste waarde in Vlaanderen.  

Bovendien gaat de nieuwe accommodatie van Aalst mogelijkheden bieden om centrale bijscholingen en 

trainingen te organiseren met gasttrainers uit Nederland en België (Nathan Baeckeland). Er werden in Aalst 

ook analysecamera’s geïnstalleerd zodat de sporttechnische uitvoering van elke sprong in detail kan 

geanalyseerd worden.  

De accommodatie van Aalst heeft de volgende wedstrijdvoorzieningen voor individuele competities en 

synchroon duiken:  

 2 x 1 meter springplank  

 2 x 3 meter springplank  

 1 x 5 meter springplank 
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Tot slot gaan wij eerste stappen zetten om X-Diving voor te stellen aan het brede publiek. X-Diving is de 

laagdrempelige freestyle variant van schoonspringen, met meer vrijheid van sprongen en minder regels.  Het is 

de bedoeling om van verschillende hoogtes een extreme sprong te maken. Het gaat daarbij om moeilijkheid 

maar ook om originaliteit. X-Diving is laagdrempelig en kan in elk zwembad gedaan worden, vanaf de kant is 

het al mogelijk om bepaalde oefeningen (tricks) te leren. Daarnaast kan je de moeilijkheid van de oefeningen 

opbouwen door het van bepaalde hoogtes te doen. Denk hierbij aan het startblok of vanaf de duikplank. Het 

veiligheidsaspect blijft uiteraard een belangrijke voorwaarde.  

In 2021 zullen we met de Adviesraad Schoonspringen een grotere verbinding realiseren met de clubs en de 

schoonspringers, zodat we een beter zicht krijgen op deze discipline en we vanuit de praktijk onderbouwde 

beleidsbeslissingen kunnen nemen.  
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