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2.1 Seizoen indeling Schoonspringen
Vóórseizoen
Hoofdseizoen
Pauze

trainingsperiode
wedstrijdperiode
vakantie

september t/m januari
februari t/m juli
augustus

Schematisch ziet de KNZB seizoensindeling schoonspringen er als volgt uit:
sept.

oktober

november

december

januari

Jeugd en Al-in competitie 1
KNZB Breedtesport
competitie 1
februari
Internationale w edstrijden

maart
Internationale w edstrijden

KNZB Breedtesport
competitie 2
april
Internationale w edstrijden

Jeugd en Al-in competitie 2 Jeugd en Al-in competitie 3/4 Jeugd en Al-in competitie 5
KNZB Breedtesport
competitie 4

KNZB Breedtesport
competitie 5

Almanak schoonspringen 7-7-2017

KNZB Breedtesport
competitie 3
mei
Internationale w edstrijden

juni

juli / augustus

Internationale w edstrijden Internationale w edstrijden
EJK, WJK, EK, etc.

Nationale kampioen schappen (NK-Al-in en NJK)
Breedtesport
kampioenschap voor
Nederland
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2.2 Houding van springers, trainers en officials bij evenementen en wedstrijden
2.2.1 Algemeen
In de loop der tijd zijn er bij het schoonspringen geschreven en ongeschreven regels ontstaan als het gaat
om de organisatie en het verloop van wedstrijden. Daardoor is het mogelijk vrij efficiënt en soepel
wedstrijden te organiseren die niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Daarbij wordt toch maximaal
rekening wordt gehouden met de wensen en de prestaties van de springers. In dit stukje worden de
belangrijkste aandachtspunten nog eens op een rijtje gezet. Daarbij is een indeling gemaakt naar de
verschillende groepen die te maken hebben met de wedstrijd. Gekozen is voor een vorm waarin wordt
aangegeven wat je wel doet en wat je niet doet. Het is een leidraad en hulpmiddel. Belangrijkste doel blijft
om door wederzijds respect een goede gezellige sfeer te creëren zodat de spring(st)ers optimaal kunnen
presteren. In alle vier de zwemsporten van de KNZB gelden gelijksoortige regels, met name waar het de
houding ten opzichte van de scheidsrechter en officials betreft.
2.2.2 Voor de springer:
1. Ik help er aan mee dat een evenement of wedstrijd soepel kan verlopen:
a. Daarom ben ik op tijd in het zwembad aanwezig.
b. Volg ik de aanwijzingen van de scheidsrechter of de organisatie op zonder tegen te spreken.
c. Ben ik op tijd bij de plank zodat ik direct na de vorige springer klaar kan gaan staan.
d. Ga ik op de plank staan en zet de rol goed zodra de vorige springer in het water is en niet eerder.
e. Neem ik tijdens het inspringen niet te veel tijd om mijn sprong te maken zodat ook andere springers
aan de beurt kunnen komen.
f. Ik weet dat inspringen is bedoeld om de plank te leren kennen en niet als training om alsnog een
sprong te leren.
2. Ik hinder andere springers niet tijdens hun sprong:
a. Daarom ga ik niet op de plank of op het plateau achter de plank staan als de springer voor mij nog
moet springen.
b. Ik maak ook geen overbodig geluid als ik niet aan de beurt ben.
c. Ik loop ook niet achter de plank langs als een springer voor achterwaarts of binnenwaarts klaar
staat, dan wacht ik even tot zij/hij heeft gesprongen.
3. Ik geef de jury de mogelijkheid om zo goed mogelijk te functioneren:
a. Daarom loop ik niet voorlangs de jury tijdens een wedstrijd.
b. Maak ik geen hinderlijk lawaai in de buurt van de juryleden zodat zij zich kunnen concentreren.
c. Blijf ik weg van de jurytafel met het secretariaat zodat zij hun werk in alle rust kunnen doen.
d. Zal ik nooit luid hoorbaar voor het publiek negatief afgeven op juryleden, scheidsrechter of de jury.
e. Als ik een protest wil indienen loop ik daarvoor naar de scheidsrechter die ik rustig te woord sta.
f. Ben ik stil als de cijfers worden opgelezen en tijdens de aankondiging van de sprong van de
volgende springer.
4. Veiligheid is voor het springen heel belangrijk:
a. Daarom spring ik nooit zomaar voor een plank of platform in het water.
b. Ook zwem ik nooit zomaar voorlangs een plank of platform.
c. Als ik inspring van de toren doe ik dit alleen als de trainer die daarvoor is aangewezen aangeeft dat
ik mag springen. En dan nog let ik op dat er niemand onder het platform is of ook springt. Zeker als
er twee platformen boven elkaar liggen.
2.2.3 Voor de trainer/ploegleider
1. Ik help er aan mee dat een evenement of wedstrijd soepel kan verlopen:
a. Daarom zorg ik ervoor dat mijn springers op tijd zijn.
b. Ik ondersteun de scheidsrechter en de organisatie actief als zij de springers iets vragen door er op
te letten dat mijn springers de aanwijzingen opvolgen. Als zij dit niet doen corrigeer ik hun (ook als ik
niet direct weet waarom de scheidsrechter of de organisatie ergens om vraagt!).
c. Ik zorg ervoor dat mijn springers op tijd bij de plank zijn als zij aan de beurt zijn in een wedstrijd en
dat zij niet in de weg lopen van de juryleden. Ik zorg er ook voor dat mijn springer de voorgaande
springer niet stoort.
d. Ik zorg ervoor dat mijn springers die niet aan de beurt zijn geen lawaai gaan maken en de wedstrijd
niet verstoren.
e. Ik weet dat inspringen bedoelt is om de plank te leren kennen en niet als training om een sprong te
leren.
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f.

Ik weet dat een springer op de plank moet gaan staan voordat de scheidsrechter de sprong mag
aankondigen, ik zorg er dan ook voor dat de springer dit weet zodat de wedstrijd niet wordt
vertraagd.
2. Ik hinder andere trainers en springers niet tijdens een evenement of wedstrijd:
a. Daarom loop ik of lopen mijn springers niet achter de plank langs als een springer voor achterwaarts
of binnenwaarts klaar staat. Ik leer mijn spring(st)ers dat zij wachten tot de andere springer heeft
gesprongen.
b. Ik zorg ervoor dat mijn springer niet op de plank of het platform achter de plank staat als de springer
voor haar/hem nog moet springen.
c. Ik maak ook geen overbodig geluid als een springer moet springen.
3. Ik geef de jury de ruimte om zo goed mogelijk te functioneren:
a. Daarom ga ik niet vlakbij de jury staan om mijn springer aan te moedigen of aanwijzingen te geven.
b. Daarom loop ik niet voorlangs de jury tijdens een wedstrijd.
c. Ook maak ik geen hinderlijk lawaai in de buurt van de juryleden zodat zij zich kunnen concentreren
op de sprong.
d. Ik blijf weg van de jurytafel met het secretariaat zodat zij hun werk in alle rust kunnen doen, ook als
een wedstrijdonderdeel is afgelopen loop ik niet naar het secretariaat voor een tussen uitslag.
e. Zal ik nooit hoorbaar voor mijn springers of het publiek negatief afgeven op de scheidsrechter of de
juryleden.
f. Ik bespreek mijn mening over jurycijfers niet met mijn springers.
g. Als ik een protest wil indienen loop ik daarvoor naar de scheidsrechter die ik rustig te woord sta, dit
doe ik ook als ik het ergens niet mee eens ben.
h. Ik weet dat de scheidsrechter bevoegd is aanwijzingen te geven en zal die vanzelfsprekend direct
opvolgen ook als het niet direct duidelijk is waarom de aanwijzing wordt gegeven.
4. Veiligheid is voor het springen heel belangrijk:
a. Daarom houd ik altijd toezicht op wat mijn springers doen.
b. Als dat nodig is zorg ik er ook voor dat andere springers veilig bezig zijn.
c. Bij het inspringen van de toren spreek ik met de andere trainers af hoe wordt aangegeven welke
springer mag springen.
2.2.4 Voor de official/organisatie
1. Ik help er aan mee dat een evenement of wedstrijd soepel kan verlopen:
a. Daarom zorg ik ervoor dat ik op tijd aanwezig ben zodat ik kan deelnemen aan de juryvergadering.
b. Ik zorg ervoor dat ik tijdig naar mijn plaats ga als ik moet jureren of schrijven.
c. Ik ondersteun de scheidsrechter en de organisatie actief met het in goede banen leiden van de
wedstrijd.
2. Ik zorg voor een positieve houding tijdens het gehele evenement of de wedstrijd:
a. Daarom concentreer ik mij als ik jureer alleen op de wedstrijd en de verrichtingen van de springer
die aan de beurt is en laat ik mij niet afleiden door anderen.
b. Als ik jureer praat ik niet met anderen en ik zorg ervoor dat de springer die aan de beurt is ziet dat ik
geïnteresseerd ben in wat hij/zij gaat doen. Ik zit dus rechtop en ga niet rond kijken.
c. Ik ben KNZB official en geen verenigingsofficial en treedt daarom onpartijdig op.
d. Waar nodig ondersteun ik de scheidsrechter en de organisatie met het goede verloop van de
wedstrijd.
e. Ook tussen de wedstrijdonderdelen in blijf ik aanspreekbaar als onpartijdig official.
3. Ik ben tussen de series door aanspreekbaar op mijn jureren:
a. Als een mede jurylid of een springer na afloop van een wedstrijdonderdeel vraagt om uitleg over een
cijfer geef ik daar serieus antwoord op.
b. Ik zal mij onthouden van het geven van mijn (negatieve) mening over het functioneren van andere
officials aan anderen dan de betreffende official zelf. Ik doe dit nooit waar de springers bij zijn of
tijdens de wedstrijd.
c. Als ik vraagtekens heb bij de keuzen van andere juryleden spreek ik die daar na afloop van een
onderdeel zelf op aan door te vragen om een toelichting.
4. Veiligheid is voor het springen heel belangrijk:
a. Daarom zal ik altijd ingrijpen in geval dat ik een gevaarlijke situatie constateer. Ik vertel dit ook aan
de organisatie zodat zij daar gepast actie op kunnen nemen.
b. Als dat nodig is zorg ik er ook voor dat andere springers veilig bezig zijn.
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2.3 Wedstrijden, startvergunningen, optreden als official en boetebeleid
2.3.1 Algemeen
Net als bij de andere sporttakken van de KNZB gelden er voor schoonspringwedstrijden een aantal regels.
Dit zijn regels over het melden van wedstrijden, het verzenden van een proces verbaal van wedstrijden en
over de startvergunningen die spring(st)ers moeten hebben als zij deelnemen aan specifieke wedstrijden.
Indien niet de hand wordt gehouden aan de regels wordt een boete opgelegd.
2.3.2 Melden van wedstrijden
•

•
•
•
•

Voor het melden van wedstrijden in Nederland moet gebruik worden gemaakt van de geautomatiseerde
webkalender op de site van de KNZB, Het proces verbaal met de uitslagen dienen ook met behulp van
de webkalender binnen vijf dagen na de wedstrijd te worden ingediend. Als een vereniging of een Regio
een open wedstrijd organiseert waaraan leden van andere verenigingen deel mogen nemen moet die
wedstrijd worden gemeld.
Voor deelname aan wedstrijden in het buitenland moet gebruik worden gemaakt van het
meldingsformulier deelname aan wedstrijden in het buitenland. Het ingevulde formulier kan direct per
e-mail verzonden worden naar webkalender@knzb.nl.
Voor een clubkampioenschap, waaraan geen springers van andere verenigingen deelnemen, hoeft
geen melding te worden ingediend. Als er een open inschrijving is voor andere verenigingen aan het
clubkampioenschap dus wel!
Wedstrijden die worden georganiseerd door of namens de KNZB hoeven niet te worden gemeld. Dit zijn
het NK-A, NJK, het NMK, KNZB Jeugd competitie en KNZB competitie voor alle leeftijden en de
breedtesportcompetitiewedstrijden.
Regio-schoonspringwedstrijden moeten worden gemeld door de organiserende Regio. Uitzondering
hierop vormen de niet-startvergunninghouder-wedstrijden, deze mogen alleen door Regio’s worden
georganiseerd.

2.3.3 Proces verbaal van een wedstrijd
•

•

•

Na afloop van een wedstrijd in Nederland wordt door de vereniging die de wedstrijd heeft gemeld binnen
5 dagen het proces verbaal met uitslag via de geautomatiseerde webkalender op de KNZB site
ingediend. Tevens moet het proces verbaal worden gestuurd naar de schoonspringcommissie van de
Regio.
Dit proces verbaal dient volgens het schoonspringreglement F19.2 de volgende gegevens te bevatten:
▪ de naam van de organiserende instantie, het zwembad waarin de wedstrijden plaatsvonden,
alsmede de datum van de wedstrijden;
▪ de namen en bevoegdheden van de juryleden met vermelding van de wedstrijdonderdelen,
waarbij zij hebben gefungeerd;
▪ de namen van de deelnemers, hun startvergunningnummers (bij wedstrijden voor deelnemers
zonder startvergunning alleen het geboortejaar als de deelnemer niet in het bezit van een
startvergunning is) en de namen van hun verenigingen;
▪ de wedstrijdonderdelen met vermelding van springplank- of platformhoogte;
▪ de eindvolgorde van de deelnemers per wedstrijdonderdeel met vermelding van eventuele prijzen,
de vermelding van de eindvolgorde begint met de 1e plaats en eindigt met de laatste plaats en
staat niet door elkaar;
▪ bijzonderheden door de scheidsrechter te vermelden indien van toepassing.
Na afloop van een wedstrijd in het buitenland stuurt elke Nederlandse vereniging binnen 5 dagen een
verslag van de wedstrijd naar het bondsbureau. Als meer verenigingen deelnemen aan dezelfde
internationale wedstrijd kunnen zij onderling afspreken dat één van hen het proces verbaal van die
wedstrijd indient. Elke vereniging apart blijft verantwoordelijk voor de tijdige indiening van het verslag.
Ook dit verslag bevat dezelfde gegevens als voor een proces verbaal van een Nederlandse wedstrijd

Boetes voor het niet of te laat melden van wedstrijden en het niet tijdig of onvolledig inzenden van een
proces verbaal worden opgelegd door het bondsbestuur waarbij het bondsbureau verantwoordelijk is voor
de uitvoering.
2.3.4 Startvergunningen
In principe moet iedereen die inschrijft voor deelname aan een wedstrijd schoonspringen in het bezit zijn van
een (dag-)startvergunning. Omdat startvergunningen via het sportlink-systeem van de KNZB kunnen worden
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geregeld door de vereniging zelf is het altijd mogelijk ervoor te zorgen dat de startvergunning vóór de
wedstrijd bekend is. In het sportlink systeem moet voor schoonspringwedstrijden tevens zijn aangegeven
dat de startvergunning wordt gebruikt voor het schoonspringen anders is hij niet geldig voor
schoonspringwedstrijden, en ben je ook niet verzekert via de KNZB voor die deelname.
Voor welke wedstrijden heb je een startvergunning nodig:
• Voor deelname aan alle internationale wedstrijden.
• Voor deelname aan alle door of namens de KNZB georganiseerde wedstrijden.
o NK-A, NJK, O-NMK, NMK, KNZB Jeugd competitie en KNZB competitie voor alle leeftijden.
o Selectiewedstrijden voor de Nationale ploeg van de KNZB.
• Voor deelname aan alle wedstrijden georganiseerd door een Regio met uitzondering van wedstrijden
voor niet-startvergunning-houders.
Voorbeelden van de wedstrijden met een verplichte startvergunning zijn (Open) Regiokampioenschappen, Landelijke leeftijdsgroepen wedstrijden en NK-B.
• Voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door verenigingen met een open inschrijving voor
andere verenigingen zijn ook startvergunningen verplicht.
Voorbeelden zijn SDC, ADC, 6-kamp wedstrijden, diplomaspringen Sinterklaaswedstrijd in
Nieuwegein, wedstrijden met deelname van twee of meer verenigingen enz.
Geen startvergunning is nodig voor:
• Deelname aan de Breedtesportcompetitie van de KNZB.
• Door een Regio georganiseerde wedstrijden voor niet-startvergunninghouders.
• Verenigingswedstrijd waaraan alleen spring(st)ers van de eigen vereniging deelnemen.
Belangrijk is dat de lijst van wedstrijden waaraan mag worden deelgenomen zonder startvergunning een
limitatieve lijst is. Als een wedstrijd niet voldoet aan de criteria van deze lijst moet een deelnemer in het bezit
zijn van een (dag-)startvergunning. Voorbeelden hiervan zijn de Novice-onderdelen van een
Masterswedstrijd. Als er twijfel is kan contact worden opgenomen met de taakgroep reglementen
schoonspringen.
2.3.5 Officials
Het is verenigingsleden van de KNZB niet toegestaan te fungeren als official zonder dat zij of hij in het bezit
is van de juiste jurybevoegdheid (T, 6 en/of 5). Hierop is één uitzondering, namelijk het praktijkexamen om
in aanmerking te komen voor een officialbevoegdheid. In alle andere gevallen dat iemand als official zonder
bevoegdheid optreedt wordt een boete opgelegd.
2.3.6 Controle en boeteoplegging
De KNZB draagt, door tussenkomst van de controlefunctionaris schoonspringen, zorg voor het uitvoeren
van de controle.
Voor door de KNZB georganiseerde wedstrijden zal de boete worden geheven door de KNZB zelf en wordt
de boete via het KNZB depot verrekend.
Voor alle andere wedstrijden is de boete verschuldigd aan de Regio waarvan de vereniging lid is. Ook deze
boetes worden via het KNZB depot verrekend. Het bondsbureau informeert de betreffende
regiopenningmeester van de opgelegde boetes ter administratieve verwerking.
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2.4 Leeftijdsgroepen 2017-2018 (2024)
Leeftijdsgroep

Kalenderjaar 2017

Kalenderjaar 2018

Leeftijdsgroep Masters (NL incl. 19 jr)
Leeftijdsgroep Masters (FINA vanaf 25 jr)
leeftijdsgroep S
wedstrijden zonder masters onderdelen
wedstrijden met FINA mastersonderdelen
wedstrijden met alle Nl mastersonderdelen
leeftijdsgroep A

1998 en eerder
1992 en eerder

1999 en eerder
1993 en eerder

leeftijdsgroep B

2002 en 2003

leeftijdsgroep C

1998 en eerder
1999 en eerder
1993 t/m 1998
1994 t/m 1999
geen S-groep
geen S-groep
1999, 2000 en 2001
2000, 2001 en 2002
2003 en 2004

2004 en 2005
2005 en 2006
2004 en later
2005 en later
2006 en 2007
2007 en 2008
als er geen E groep is
2006 en later
2007 en later
2008 en later
2009 en later

als er geen D of E groep is
leeftijdsgroep D
leeftijdsgroep E

E-09
D-10
D-11
C-12
C-13
B-14
B-15
A-16
A-17
A-18
S-19
MS-19 (NL)
MS-25
MS-29
MS-30
MS-34
MS-35
MS-39
MS-40
MS-44
MS-45
MS-49
MS-50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1998
1992
1988
1987
1983
1982
1978
1977
1973
1972
1968
1967

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1999
1993
1989
1988
1984
1983
1979
1978
1974
1973
1969
1968

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
1994
1990
1989
1985
1984
1980
1979
1975
1974
1970
1969

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2001
1995
1991
1990
1986
1985
1981
1980
1976
1975
1971
1970

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2002
1996
1992
1991
1987
1986
1982
1981
1977
1976
1972
1971

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003
1997
1993
1992
1988
1987
1983
1982
1978
1977
1973
1972

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1998
1994
1993
1989
1988
1984
1983
1979
1978
1974
1973

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1999
1995
1994
1990
1989
1985
1984
1980
1979
1975
1974
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2.5 Voorbeelden van de spronggroepen bij het schoonspringen
De tekeningen van de sprongen dienen zuiver als voorbeeld
Op de website van de KNZB onder http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/schoonspringen/formulieren
is het bestand met sprongvoorbeelden van de FINA opgenomen met nog meer voorbeelden van sprongen..
Voorover – 101 C

zweef voorover gehurkt van de 1 meter plank

Achterover – 201 B

Contra – 301 A

zweef achterover gehoekt van de 1 meter plank

contra zweefsprong gestrekt van de 1 meter plank

Almanak schoonspringen 7-7-2017

2-8

Deel 2 specifieke schoonspringzaken

Binnenwaarts – 403 B

Schroef – 5132 D

Handstand – 612 B

anderhalve salto binnenwaarts gehoekt van de 1 meter plank

anderhalve salto voorover met hele schroef in de vrije houding van 1 meter plank

handstand met één salto voorover gehoekt van het 10 meter platform
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2.6 Het spelen van het Wilhelmus tijdens wedstrijden of evenementen
Er zijn nogal eens vragen over het spelen van het Wilhelmus voor wedstrijden en evenementen.
Daarom een overzicht van wanneer het Wilhelmus mag worden gespeeld en wanneer in ieder geval niet.
Voor leden van het Koninklijk huis:
Bij wedstrijden en evenementen waarbij een lid van de Koninklijke familie officieel aanwezig is op het
moment dat hun officiële entree van het wedstrijdterrein of bij het evenement plaats vindt kan het Wilhelmus
worden gespeeld als start van de officiële aankomst voorafgegaan door het verzoek dat iedereen gaat staan
en de aankondiging van het lid van het Koninklijk huis.
“Geachte aanwezigen, ik wil U vragen te gaan staan voor de aankomst van … …en het spelen van het
Wilhelmus.”
Officiële openingsceremonie:
Het Wilhelmus mag worden gespeeld bij internationale of grote nationale wedstrijden en evenementen als
start van de openingsceremonie. Eventueel zodra de deelnemers hun opmars hebben afgerond en zijn
opgesteld langs de zijden van het zwembad indien dit helemaal aan het begin van de ceremonie is. Grote
evenementen bij het schoonspringen zijn het NJK en NK-Al-in. Voor kleinere wedstrijden is het niet
verboden het Wilhelmus te spelen aan het begin van de openingsceremonie. Dit is echter niet gebruikelijk.
Bij prijsuitreikingen:
Bij het uitreiken van medailles tijdens internationale wedstrijden kan het volkslied van het land van de
ontvanger van de gouden medaille worden gespeeld op het moment dat hij/zij op het podium staat en alle
medailles zijn uitgereikt.
Geen Wilhelmus:
Bij medaille uitreikingen van wedstrijden en evenementen met alleen Nederlandse wedstrijddeelnemers mag
het Wilhelmus niet worden gespeeld tijdens de prijsuitreiking.
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2.7 Vertaling FINA accommodatie eisen
Voor de accommodatie eisen wordt verwezen naar de facility rules op de website van FINA www.fina.org.
De basisinformatie over de facility rules is opgenomen in het handboek accoomodaties verkrijgbaar via het
bondsbureau van de KNZB.
Vragen over de toepassing van de regels bij de bouw van een nieuw zwembad worden behandeld door de
taakgroep reglementen schoonspringen van de KNZB. Leden van deze taakgroep hebben kennis van
constructietekeningen het bouwbesluit en het besluit hygiëne zwembaden. Om te komen tot een juiste
schoonspringinstallatie wordt geadviseerd de taakgroep ondersteuning te laten geven vanaf het moment dat
gesproken gaat worden over het programma van eisen.
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