Agenda topsportcommissie 25 maart 2021
Virtueel via MS TEAMS

Aanwezig: Bart Thijs, Matthias Verstraelen, Glenn Poleunis, Nick Baelus, Simon De Cuyper, Bert Six, Reinout Van
Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Philippe Preat, Mathieu Gram, Jo Smolders, Loic Helin, Erwin Koninckx, Thomas
Steurbaut

Multisportprogramma
•
•
•
•

Een programma bestaande uit nationale trainingen, deelname aan EK/WK in de diverse
multisportdisciplines en sportwetenschappelijke dienstverlening werd positief onthaald.
Het budget voor multisport wordt bij elkaar gebracht vanuit subsidiemiddelen van Sport Vlaanderen en
via werkingsmiddelen van 3VL
Er wordt gevraagd om het budget en de services goed en transparant onder controle te houden.
Aanvullend op de reeds goedgekeurde selectiecriteria EK/WK wordt een addendum voorgesteld dat
de criteria voor het multisport programma nog verder verfijnd. Dit addendum wordt positief
geadviseerd en zal ter goedkeuring aan het bestuursorgaan van BE3 voorgelegd worden.

Ontwikkelingsprogramma
•
•

•

Krokusstage te Luik: alles is vlot verlopen onder strikte covid-preventiemaatregelen
Testmoment voorzien op 1 mei in het kader van EK/WK selecties, talentherkenning en als onderdeel van
een wetenschappelijk onderzoeksproject ism KUL rond prestatie-indicatoren voor super-sprint triatlon
(~afstand mixed-team-relay)
Selectiecriteria voor het project F-statuut 2022-2023 worden positief geadviseerd.

Olympisch prestatieprogramma
•

•

•

Voorbereidende projecten (aero; beat the heat, recovery/health management) verlopen zoals voorzien.
Deze projecten worden ondersteund vanuit middelen van Sport Vlaanderen en BOIC die een extra
werkingsbudget voorziet voor de voorbereiding van de OS.
De selectiecriteria vanuit BOIC zijn aangepast omwille van het terug openstellen van de
kwalificatieperiode op 1 mei eindigend op 14 juni. Deze zijn beschikbaar via de website
www.olympic.be
Programma’s atleten: op 25 maart bereikte ons een nieuwe communiqué vanuit World Triathlon met
wijzigingen in het qualificatieprogramma. Er zal bijgevolg een nieuwe oefeningen gemaakt worden voor
het programma van de atleten ifv OS vanuit 2 doelen:
o Optimale voorbereiding OS
o Kansen vrijwaren voor het kwalificeren van reserve atleten voor de mixed-relay

Terugkoppeling werkgroep jeugd
•

Project Regional Academies:
o Om dergelijk project tot een succes te maken zijn er een aantal kritische succesfactoren te
behalen. Deze situeren zich vooral op het vlak van de grootte van de talentpool en het aantal
en de draagkracht van de jeugdclubs. Er zijn al een aantal clubs die reeds zeer kort aanleunen
bij de bedoelde finaliteit als ‘regional academie’ en vormen al een basis voor een
pilootproject.
o De samenhang met de basisjeugdwerking wordt ook genoemd als een zeer belangrijke factor.
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•
•

o De inhoud en het stappenplan wordt door de vergadering positief onthaald.
Project: Talentherkenning in de club/regio:
o De inhoud en het stappenplan wordt door de vergadering positief onthaald.
Opleidingsplan Triatlon en duatlon
o De inhoud wordt door de vergadering positief onthaald.
o De vergadering beklemtoont ook de noodzaak naar vertaling van het ontwikkelingsplan naar
de dagelijkse werking en trainingen in de jeugdclubs. Dit vergt een specifiek programma naar
opleiding. Er wordt geopperd om met een aantal ambassadeurs te werken die clubs kunnen
ondersteunen bij de implementatie.

Gedragscode topsport
•

•

Doorheen de jaren zijn er verschillende gedragscodes ontstaan en is er nood om deze tot 1 document
te herleiden. Het voorstel dat een synthese betreft van de verschillende bestaande documenten, werd
positief onthaald.
Er wordt door de vergadering ook onderlijnd de meldpunten duidelijk zichtbaar op te nemen op de
website (home pagina).

Sportwetenschappelijk programma
•

Ter kennisgeving werd het programma voor de korte en middellange termijn toegelicht: voorbereiding
OS Tokyo, muscle talent scan ivm project talentherkenning, onderzoekproject ‘prestatie indicatoren
mixed-team relay’

Varia
•

•
•

De volgende actiepunten rond communicatie topsport werden toegelicht:
o Nieuwe webpagina’s
o Eerste nieuwsbrief
o Instagram Belgian Hammers: 1538 volgers
o Atletenvergadering multisport 23/03
Bert Six: bracht de communicatie en opvolging van de Covid regels inzake topsport nog eens onder de
aandacht.
Data volgende vergaderingen: 27 mei, 29 juli, 30 september, 2 december
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