Verslag topsportcommissie 07 oktober 2021
Virtueel via MS TEAMS
Aanwezig: Bart Thijs, Simon De Cuyper, Bert Six, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Jo Smolders, Glenn Poleunis, Thomas Steurbaut, Mathieu Gram,
Philippe Preat, Matthias Verstraelen, Nick Baelus, Erwin Koninckx, Loic Hélin
Agenda
1. Stavaza OP
2. Stavaza PP
3. Varia

Stavaza OP – ter informatie
Op 2 oktober organiseerde 3VL de jaarlijkse open talentdag. Door de drukke
jeugdkalender in augustus en september was de opkomst beperkt. De volgende
resultaten werden behaald:

Vanaf 12 jaar

Fase 1

• Zwem- en looptest in de club (vVO2max)
• Motorisch & fysiek profiel (algemeen: Eurofit)
• Aanbeveling persoonlijke/clubcoach

Fase 2

• Fysiologisch profiel (Inscyd)
• Motorisch, fysiek & antropometrisch profiel (algemeen: VSK , specifiek in de
3 disciplines)

Vanaf 15 jaar

Fase 3

Fase 4

Een stapsgewijs proces

De volgende atleten hebben voldaan aan de testcriteria (= fase 1, volgens
onderstaand schema):
o DEBECKER Thibaut
o DEVOLDER Maxime

OTR

•Wedstrijdresultaten (test-event, internationaal)
•Spiervezeltypering: 2021: proefproject (vanaf 16 jaar)
•Screening mentaal profiel
•Screening omgeving (sportief, school, gezin)
•Beoordeling door 3VL coach

• Talentontwikkeling
• Coach-the-coach programma
• Begeleidingsprogramma voor de ouders

Erkende topsporttalent

•
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Stavaza OP
•

•
•
•
•

Op 22 oktober zal een werkvergadering doorgaan met alle development coaches ivm
de evaluatie van het afgelopen seizoen en de acties voor het volgende seizoen.
o De sterkere sturing en meer uitgewerkte planning en actiepunten werd als
positief en noodzakelijk aanzien.
o Een lid van de vergadering wees ook op de praktische moeilijkheden bij de
atleten om een dergelijke trainingsplanning te volgen in combinatie met
secundair onderwijs. Het F-statuut is een hulp, maar er blijven uitdagingen.
o RVS gaf aan dat hierop al pro-actief is ingezet met een overleg met de
betrokken schooldirecties om meer toelichting te geven bij het sportieve
traject. Uit deze vergadering klonk de wens van de directies om de planning
ruim op voorhand te kennen waardoor ze in staat zijn om meer aanpassingen
in het schoolprogramma te realiseren. RVS zal nog een extra overleg voorzien
met de directies van zodra het jaarplan voldoende op punt staat (november).
Lijsten topsportkernen: voorlopige stand van zaken
RVS voorziet oudercontacten op 28, 29 en 30 oktober.
Er werd een selectie voorgesteld voor deelname aan de BOIC Jeugdstage. Lotte
Minnebo, Hasse Fleerackers en Eline Debecker zullen onder leiding van Johan
Smolders deelnemen aan deze stage.
Ter info: EYOF 2022: voor atleten uit geboortejaren °2005-2006. De wedstrijden gaan
over het semi-final / final format voor de individuele wedstrijd. Er is ook een mixedteam relay. De selectieprocedure is nog niet bekend.

Stavaza PP – Olympisch
•

•

•

Project Hanne De Vet (topsport-student) werd ingediend en door Sport Vlaanderen
verlengd, op basis van de voorziene sturing door 3VL en geformuleerde prestatie
ambities. Inmiddels werd er al gesprekken gevoerd met de trainer van Hanne De Vet
ifv de strategie voor het volgende seizoen.
Project Jolien Vermeylen (profparcours) werd ingediend en door Sport Vlaanderen
verlengd, op basis van de voorziene sturing door 3VL en geformuleerde prestatie
ambities. Inmiddels werd een interdisciplinair team opgestart, waarvan RVS de sturing
neemt.
RVS geeft een debriefing van de OS Tokyo op basis van een rapport opgesteld door
NB en RVS. Het is een synthese van 6 pagina’s waarin zowel sporttechnische als
organisatorische aspecten zijn opgenomen. Tijdens de vergadering werd vooral
stilgestaan bij enkele administratief/organisatorische werkpunten; met name op
niveau van administratieve, logistieke en organisatorische taken die nu toegewezen
zijn aan NB en RVS. Ook ivm financiele monitoring van het topsportprogramma is
remediëring nodig. Gelet op de topsportambities op korte termijn (elitewerking
medailles EK/WK/OS) en middellange termijn (development werking) zijn er extra
inspanningen nodig op het sporttechnisch vlak. Het is een vraag voor meer focus op
de kerntaken voor NB en RVS en het toewijzen van de administratieve, logistieke en
organisatorische taken naar administratieve medewerkers. Dit zou bv op niveau van
BE3 kunnen georganiseerd worden of via een samenwerkings- en financieringsmodel
LF3-3VL.
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Stavaza PP – Multisport
•
•
•

•

De aanvragen verlenging projecten profparcours Diego Van Looy en Stenn
Goetstouwers zijn niet ontvankelijk. De maximale termijn van deze projecten is
inmiddels overschreden. Een nieuwe aanvraag is dus niet meer mogelijk.
Diego Van Looy heeft te kennen gegeven bij het aflopen van zijn project (december
’21) als professionele trainer en atleet aan de slag te willen gaan. RVS zal Diego Van
Looy informatie bezorgen over het opleidingsprogramma voor coaches.
Een concept van het beleidsplan multisport werd beschikbaar gesteld. Dit plan is in
lijn met het algemene beleidsplan topsport. Daar de internationale kalender nog niet
gekend is omvat het ontwerp nog geen volledig actieplan en begroting. Dit wordt
opgemaakt van zodra alle informatie beschikbaar is.
Lijsten topsportkernen: voorlopige stand van zaken

Varia
•
•

•

•

•

RVS deelde mee dat er een API Topsport zal worden geïnstalleerd en dat Inez Swinnen
deze taak zal invullen. Dit zal later nog breed gecommuniceerd worden.
SDC stelde zich vragen bij de A-statuten louter op basis van mixed-team resultaten.
Moeten er geen extra verwachtingen gesteld worden op niveau van de individuele
resultaten?
o RVS treedt SDC bij dat dit alvast in de perceptie niet strookt met de
topsportvisie en hoge doelstellingen die we daaraan koppelen. Te meer dat
we voor de mixed-relay niet willen spreken over reserve atleten, maar atleten
die op basis van hun kwaliteiten inzetbaar zijn voor de ploeg en topprestaties
kunnen halen.
BS gaf nog een korte toelichting bij 2 extra aandachtspunten in voorbereiding op het
bilateraal gesprek in November:
o Bijsturing van het ontwikkelingsprogramma
o Duiding bij de extra taken (administratief, organisatorisch, breedtesport) bij de
voltijds gesubsidieerde topsportmedewerkers
BT betreurt de lage opkomst op deze (en voorgaande vergaderingen). RVS treedt dit
bij en zal alle leden een overzicht bezorgen van de deelname het afgelopen jaar en de
vraag stellen of ze nog het engagement willen en kunnen nemen om lid te zijn van
deze vergadering.
Datum volgende vergadering: 2 december
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