
 

  

Nieuwsbrief 
Trampolinespringen 

 
 December 2020 



 

Inhoud 
 

• Voorwoord 

• Competitieleider DMT gezocht 

• Achterbanoverleg 

• Wedstrijden januari en februari 2021 

• Saskia van Dijk naar de Olympische Spelen! 

• Trainers top8team bieden hulp aan 

• Digitale juryopleidingen 

• Online challenges 

• DTS en DTA trainingen 

• The Clip 

• Te koop / te koop gevraagd 

• Contactinformatie 

 

 

 

  



 

 

Voorwoord 

 

 

Beste lezers, 

 

We gaan toe naar het einde van 2020, een jaar wat zo anders is gelopen dan we in 

januari gedacht hadden. Een jaar wat in het teken stond van corona, trainingen die 

niet door konden gaan, er weer enige hoop was om veilig wedstrijden te 

organiseren wat helaas tot één wedstrijd beperkt is gebleven. Maar ook een jaar 

waarin er door verenigingen en trainers keihard gewerkt is om sporters toch te laten 

trainen. Of het nu op pleinen, in parken, online of in de achtertuin was, er werd 

gesport! Er werden zelfs in deze tijd online wedstrijden en challenges georganiseerd. 

Wat een creativiteit en inzet van velen om toch met onze mooie sport bezig te 

kunnen zijn maar bovenal het doorzettingsvermogen van onze springers die, 

ondanks alles, doorgaan met trainen. Springers die er alles aan doen om zo klaar 

mogelijk te zijn als we weer (internationale) wedstrijden mogen springen. Wat 

hebben we weer zin om wedstrijden te organiseren, te jureren of te springen! 

 

Helaas hebben we nu nog geen zicht op wat in 2021 mogelijk zal zijn maar als LTC 

zijn we druk bezig met de voorbereiding van het komende wedstrijdseizoen. 

Daarnaast zijn we als gezamenlijke LTC’s samen met het bondsbureau bezig om 

online alternatieven te ontwikkelen. Het bondsbureau is hier leidend in, zodra er 

nieuws over te melden is van Dutch Gymnastics, zullen we dit uiteraard met jullie 

delen. 

 

We wensen jullie fijne kerstdagen en een mooi, gezond en sportief 2021! 

 

 

Met sportieve groet, 

Namens alle leden van de LTC 

 

 

Marion Sörman, voorzitter LTC 

Jurn Booltink, communicatie LTC 

  



 

Competitieleider DMT gezocht 

 

Anneke van Haren zet zich al een aantal jaren actief en met plezier in als 

competitieleider DMT. Anneke wil graag het stokje gaan overdragen. Daarom zijn wij 

opzoek naar een nieuwe competitieleider die aankomend seizoen door Anneke en 

de LTC ingewerkt wordt om daarna de taak volledig op zich te nemen. 

Een aantal taken van de competitieleider zijn: 

- 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 

gebrevetteerde jurylid of LTC. Hierbij moet je bijvoorbeeld denk aan: mag een 

springer zijn oefening over doen? Worden er blokken samengevoegd? 

Enzovoorts.  

 

Lijkt jou het leuk om deze vrijwilligersfunctie te vervullen? Stuur dan een e-mail naar 

dmt@trampoline.kngu.nl 

 

 

Achterbanoverleg 

 

Zoals eerder gecommuniceerd organiseren wij op 6 februari 2021 een 

achterbanoverleg. Dit overleg wordt gehouden in ’t Veerhuys, Nijemonde 4 te 

Nieuwegein. 

Wanneer blijkt dat het vanwege de maatregelen omtrent corona niet verantwoord 

is om dit overleg te organiseren, communiceren wij dit met onze achterban. 

 

Wedstrijden januari en februari 2021 

 

In januari en februari 2021 worden er geen wedstrijden georganiseerd. Dit geldt voor 

alle disciplines van de KNGU. Dit vanwege de verscherpte corona maatregelen die 

onlangs ingegaan zijn. Wij zijn druk bezig om alternatieven te bedenken. 

 

Saskia van Dijk naar de Olympische Spelen 

 

Internationaal jurylid Saskia van Dijk heeft een uitnodiging ontvangen om te komen 

jureren op de Olympische Spelen in Tokio! Wij zijn ontzettend blij en trots dat 

Nederland een onderdeel is van het jurypanel en wensen Saskia veel plezier! 
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Trainers top8team bieden hulp aan 

 

Kunnen jullie (trainers) hulp op afstand gebruiken? Loop je bij een sporter vast met 

een bepaalde sprong of loop je tegen spring-technische problemen aan? Onze 

top8team trainers willen graag met collega-trainers meedenken. Daarom kunnen 

trainers contact opnemen met een van onderstaande trainers: 

Alice Linthuis              Alicelinthuis@upcmail.nl 

Sven Mooij                 Svenmooij@hotmail.com  

Marguerita la Vos     Marguerita1976@gmail.com  

Lennard Villafuerte   Lennard@flik-flak.nl    

Kirsten Kappetein      kirstenkappetein@hotmail.com  

 

Digitale juryopleidingen 

 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de het digitale opleidingsaanbod uit te 

breiden en de al bestaande jurycursussen te vernieuwen. Dit betekent dat, ondanks 

dat we op dit moment geen wedstrijden kunnen organiseren, er wel volop 

mogelijkheden zijn om nieuwe juryleden op te leiden of om een hoger brevet te 

halen!  

  

De gehele digitale leeromgeving is in een nieuw jasje gestoken met als belangrijkste 

verandering dat de juryexamens vanaf nu digitaal worden afgenomen (het examen 

HD is op dit moment helaas nog niet digitaal beschikbaar). Voor niveau 1 en 2 

betekent dit dat je op elk gewenst moment de digitale jurycursus kan beginnen en 

afronden. Als aanvulling op deze e-learning module is er de mogelijkheid vragen te 

stellen aan jurydocenten tijdens geplande vragenuurtjes. De eerstvolgende 

vragenuurtjes staan gepland op 13 januari, 24 maart en 19 mei van 19:00 uur tot 

20:00 uur.  

  

Ook de jurycursussen niveau 3 en 4 zullen digitaal worden aangeboden en bestaan 

uit: 

•   Voorbereidende e-learning  

•    4 digitale bijeenkomsten van 1,5 uur 

•    Digitaal theorie- en praktijkexamen 

Net als andere jaren is het de bedoeling dat er komend voorjaar een TR3 en TR4 

jurycursus start. De definitieve data hiervoor moeten nog worden vastgesteld. Mocht 

je interesse hebben om deel te nemen, laat het dan vooral weten! Zo weten wij 

waar behoefte aan is en kan de planning hier mogelijk op worden aangepast.  

 

Tenslotte zijn er (gratis) digitale kennismodules beschikbaar. Deze modules zijn met 

name bedoeld voor trainers, ouders en andere belangstellenden die graag meer te 

weten zouden willen komen over het jureren.  

  

De digitale juryopleiding DMT is gereed! Deze bestaat uit:  

•       Voorbereidende e-learning  

•       1 digitale bijeenkomst van 1,5 uur (de eerste digitale bijeenkomst staat gepland     

voor 17 februari, inschrijving open vanaf 15 december) 
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•       Digitaal theorie- en praktijkexamen 

Met een DMT3-brevet kan uitvoering worden gejureerd op (landelijke) DMT-

wedstrijden. Tevens word je opgeleid om als hoofdjurylid aan de slag te kunnen. 

Daarnaast zal er een (facultatieve) module (incl. examen) beschikbaar zijn voor 

moeilijkheid.  

 

Inschrijven voor de verschillende digitale modules kan via 

https://opleidingen.kngu.nl/campus/trampolinespringen/opleidingen. Met vragen 

kan je altijd terecht bij juryzaken@trampoline.kngu.nl of juryopleidingen@kngu.nl.  

 

 

 

Online challenges 

 

We zijn online een aantal challenges gestart op onze facebookpagina. Een hoop 

enthousiaste fanatieke springers hebben al een filmpje gepost en er zijn ook al een 

aantal winnaars. Wil je ook meedoen aan een van onze challenges zodra dat weer 

kan? Of ben je benieuwd naar de winnaars? Check onze facebookpagina “Dutch 

Gymnastics Trampolinespringen” 

 

DTS en DTA Trainingen 

 

Vooralsnog kunnen vanwege de corona maatregelen de DTS trainingen nog niet 

doorgaan maar binnenkort, zodra er weer gesport mag worden, zullen de DTA 

trainingen wel weer doorgaan. 

 

The clip 

 

Hebben jullie the clip al gezien? Het initiatief dat Dutch Gymnastics gestart is om 

samen met de hele community de uitdaging aan te gaan om de erkenning, 

sympathie en waardering voor de gymsport te realiseren die het verdient?  

Neem een kijkje op deze website en maak ook zo’n gaaf filmpje! 
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Te koop / te koop gevraagd 

Aanbod tweede hands trampoline 

Grand Master, in gebruik sinds 2012. Prijs € 1500 

 

De trampoline is de afgelopen vijf jaren bij vereniging Triffis, in de permanente 

opstelling, in gebruik geweest voor recreatieve lessen. 

Bij interesse kan er contact worden opgenomen met alicemooij@upcmail.nl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De rubriek “te koop / te koop gevraagd” 

Op deze manier willen wij verenigingen in het land helpen om met elkaar in contact 

te komen om materialen aan elkaar te verkopen. Deze rubriek is dan ook alleen 

bedoeld voor de verkoop van materialen voor trampolinespringen. Daarbij willen we 

aangeven dat de LTC niet verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de verkoop en 

eventuele garantie. Daarnaast verloopt de communicatie tussen verkoper en koper 

(geïnteresseerde), de LTC zal hier geen enkele rol in spelen. 

Wil jij iets te koop aanbieden of te koop vragen? E-mail dit dan naar 

communicatie@trampoline.kngu.nl . Geef in ieder geval de volgende informatie 

door: 

- Omschrijving 

- Prijs 

- Contactgegevens (minimaal een e-mailadres) 

- Vereniging 

Wanneer één van bovenstaande punten ontbreekt zal er niets geplaatst worden. 
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Contactinformatie 

 

Algemene vragen of activiteiten van de LTC kunnen gesteld worden via: 

secretaris@trampoline.kngu.nl 

 

Voorzitter:  voorzitter@trampoline.kngu.nl  

 

Wedstrijdzaken:  wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl 

 

Juryzaken:  juryzaken@trampoline.kngu.nl 

 

DMT:  dmt@trampoline.kngu.nl 

 

Budgethouder: budgethouder@trampoline.kngu.nl 

 

Communicatie: communicatie@trampoline.kngu.nl 
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