Verslag topsportcommissie 5 augustus 2021

Virtueel via MS TEAMS
Aanwezig: Matthias Verstraelen, Thomas Steurbaut, Bert. Six, Reinout Van Schuylenbergh (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Bart Thijs, Simon De Cuyper, Nick Baelus, Loic Helin, Mathieu Gram,
Philippe Preat, Johan Smolders, Glenn Poleunis, Erwin Koninckx
Agenda
1. Stavaza OP
2. Stavaza PP
3. Varia

Stavaza OP - ter info & advies
•
•

•

•

Stage en wedstrijd Racice. Stage werd positief geëvalueerd.
Dossiers F-statuten:
o Dossiers van Hasse Fleerackers en Thibaut Cannaerts worden voorbereid voor de
selectiecommissie van 24 augustus (deadline indienen 17 augustus). Beide atleten
hebben de criteria sterk benaderd.
o Dossiers van Hugo Philippe, Wout Van Nuffelen en Louis Uyttenhove worden
ingediend van zodra ze de criteria hebben voldaan. De betrokken trainers en ouders
worden hierover ingelicht.
De resultaten op het EK junioren en de ETU cups lagen de voorbije seizoenen niet in lijn met
de prestatieontwikkelingslijn. Dit stemt tot nadenken. Een aantal denkpistes werden tijdens
de vergadering op tafel gelegd en vormen een onderdeel van een meer uitgebreide
oefening die moet gemaakt worden om de doorstroom van talent naar het eliteniveau te
verzekeren.
o Noodzaak om de trainingsprogramma’ kritisch te evalueren.
o Buitenlandse succesverhalen als inspiratie (geen copy-paste).
o Statuten dienen gekoppeld aan een concreet verwachtingspatroon op vlak van
programma, begeleiding, communicatie.
o Herorienteren activiteiten development project van talentontwikkeling naar
talentdetectie en -herkenning.
o Clubs mee ‘op te leiden’ in het topsportverhaal
o Talenttransfer faciliteren
Conceptnota: Europese jeugd/junior/U23 kalender
o Er werd een nota uitgewerkt met adviezen ivm de Europese wedstrijdkalender voor
jeugd, junioren en U23. Deze nota dient om onze visie af te stemmen met onze
Europese collega’s om van daaruit een gedragen voorstel naar de Europese
federatie te kunnen overmaken.
o Europe triathlon heeft inmiddels een werkgroep opgericht waarvoor Matthias
Verstraelen zich heeft kandidaat gesteld om hier deel van uit te maken.

Stavaza PP – Olympisch – ter info
•

Debriefing OS Tokio volgt op een later tijdstip (nota in ontwerp)

Stavaza PP – Multisport – ter advies
•

Aanpassing selectiecriteria ivm duatlon / wegvallen races en vervangraces
o Zie documenten in map “selectiecriteria”
o In afwezigheid van de verantwoordelijke coach werd dit topic niet besproken.
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•

•

•

EK selectie crosstriatlon (op basis van resultatenhistoriek en Xterra Belgium)
o Yeray Luxem
o Geert Laureyssen
o Lucas Van Deynze
o Matthias Cloostermans
o Aaron Coppens (U23)
EK selectie crossduatlon
o Nicolas Desmedt (U23)
o Thibaut Desmedt (U23)
WK duatlon Zofingen
o Seppe Odeyn
o Diego Van Looy
o Angelo Vandecasteele
o Lotte Claes
o Buiten de selectie: Bernd Van Snick

Stavaza jaaractieplan topsport
•

Document is een voorzetting van het beleidsplan topsport 2021-2024.
o Aanpassingen conform kalendergegevens 2022
o Aangevuld met wervend project rond talentdetectie en -herkenning

Varia
•
•

“Thank you” bericht naar de coaches van de elite atleten, als dank voor hun jarenlange
inspanning in zeer uitdagende omstandigheden.
Data volgende vergaderingen: 26 augustus (ov), 30 september, 2 december
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