Verslag topsportcommissie 09 december 2021
Virtueel via MS TEAMS
Aanwezig: Simon De Cuyper, Thomas Steurbaut, Matthias Verstraelen, Loic Hélin, Bert Six, Philippe Préat,
Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Bart Thijs, Glenn Poleunis, Erwin Koninckx, Jo Smolders, Mathieu Gram, Nick Baelus
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Project topsportclub – ter advies
Het project topsportclub werd opgestart in 2013 en was toe aan een kritische reflectie. Hiertoe werd in 2021
een werkgroep opgericht om eventuele aanpassingen te onderzoeken. Op basis van de bevindingen van deze
werkgroep wordt het project als volgt gekaderd:
• Doel van het project topsportclub:
o Erkenning en promotie van kwaliteitsvolle topsportwerking (vooralsnog geen subsidiëring)
o Versterken van talentherkenning in de regio
o Alle atleten met statuut genieten adequate omkadering/programma in de eigen regio, in
combinatie met secundair en/of hoger onderwijs
o Referentiewerking en inspiratie voor de clubs in de regio
o Ondersteunen van de clubtrainers vanuit de 3VL topsportwerking / niveau van coaching in de
club versterken (POP, coach-the-coach)
• Soorten projecten
o 12 - 18 jaar
o +18 jaar (‘University teams’)
o Of combinatie van beide
• Naam project:
o Over de projectnaam is nog geen eensgezindheid en nieuwe voorstellen zijn welkom.
• Erkenningsvoorwaarden:
o Club, atleten & trainers aangesloten bij 3VL. Op termijn kan het trainerslicentiesysteem
gekoppeld worden aan dit project.
o Atleten in de club met topsportstatuut
o Programma in de club is conform ontwikkelingsplan
o Omkadering in de werking is conform de omkaderingsnorm
o De club geeft aan op welke wijze er aan talentherkenning wordt gedaan
o De club geeft aan op welke wijze de ambassadeursfunctie wordt ingevuld:
§ Open trainingen voor atleten met statuut uit de regio
§ Stagelocatie voor trainers in opleiding
§ Andere initiatieven
o De club geeft toelichting bij de duurzaamheid van het project:
§ Financiële duurzaamheid
§ Steun vanuit het clubbestuur
§ Steun vanuit lokale overheid
§ Andere elementen
o De club communiceert pro-actief met 3VL Topsport, bv via de development coaches,
headcoach of technisch directeur
• Erkenningsprocedure, begeleiding en rapportering:
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Stap 1: De club dient een een aanvraag in tav topsportcommissie. 3VL zal een sjabloon
hiervoor aanleveren. Clubs die dit wensen, kunnen een consultancy gesprek aanvragen met
3VL topsportmedewerker
o Stap 2: De club wordt uitgenodigd om hun werking te presenteren voor een jury
o Stap 3: De jury kan een erkenning voor 2 jaar of 1 jaar (indien opmerkingen) toekennen.
o Stap 4: Bondig werkingsverslag na elk seizoen waarin de volgende elementen zijn opgenomen.
§ Omkadering (oplijsten coaches, experts)
§ Afgewerkt programma (regulier trainingsaanbod, extra aanbod via bv stages,
wedstrijden, …)
§ Progressie atleten: proces & prestatie
§ Pop clubcoaches (oplijsten deelgenomen acties)
§ Wijze waarop ambassadeursfunctie werd ingevuld
o Stap 5: in elke fase van het proces kan de club advies vragen aan de 3VL
topsportmedewerkers om hun werking te versterken.
Ondersteuningsmaatregelen
o Label en promotie van het project/club via 3VL kanalen
o Advisering vanuit 3VL Topsport: inhoud en implementatie programma’s, sjablonen,
demotrainingen, bezoek headcoach (vb voor advies of een presentatie aan de
clubomkadering, -atleten, …), voordelen vanuit 3VL partnerships
o Clubcoaches inschakelen in ondersteuning development programma (bv selectietrainingen,
stages, begeleiding internationale wedstrijden)
o

•

Enkele aandachtspunten die aangegeven werden door de leden van de topsportcommissie:
MV: Het is van belang om de planlast maximaal te beperken en in balans te houden met de geboden
meerwaarde. Idem voor de rapportering. Rapportering kan ook op een alternatieve manier bv als
bijdrage/lezing op het congres, wat nog een extra meerwaarde oplevert voor de breedte van triatlontrainers.
MV: Denk erook aan om Universiteiten actief aan te schrijven om dergelijke projecten op te zetten.
Universiteiten beschikken over financiele middelen en accommodatie om zo’n werking op te zetten, al dan niet
in samenwerking met lokale clubs.

GES – ter informatie & advies

RVS geeft toelichting bij de geinstalleerde acties in verband met GES in topsport. Een onafhankelijke API
topsport is geïnstalleerd en heeft reeds een aantal activiteiten opgestart.
RVS geeft aan dat in het huidige topsportkader er een overwicht is van mannen. Streven naar meer
genderevenwicht in het begeleidingskader van onze topsporters is gewenst, maar niet eenvoudig te realiseren.
Enkele voorstellen zouden kunnen zijn om in het beleidsplan te noteren dat 3VL streeft naar meer
genderevenwicht in het begeleidingskader van de topsporters. Ook inzake trainersopleiding kunnen specifieke
acties genomen worden.
TS: Momenteel 1/3 verhouding in de recente opleidingen. Dit is reeds een significante stijging (historisch zit de
participatie rond 1/5). We zijn vanuit de opleidingen ook vragende partij om in het docentenkorps vrouwen te
kunnen aanwerven.
PP: Prioriteit is de kwaliteit van de mensen. Als er een vergelijkbare kwaliteit aanwezig is, dan kan de voorkeur
eventueel wel uitgaan naar het aanwerven van een vrouw.

Stavaza OP – ter informatie & advies

RVS geeft toelichting bij de aanpassingen in de development werking, met focus op een duidelijkere afbakening
van taken en verantwoordelijkheden.
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Technisch directeur topsport
R. Van Schuylenbergh

Prestatieprogramma’s (elite)

Talent id & ontw. programma’s
Coach Ol.
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Cross

Duatlon

N. Baelus*

Support staff

Voorzitter: technisch directeur topsport
Bondscoach Olympische Disciplines: Nick Baelus
Bondscoach Multisport: Loïc Hélin
Development coach: Glenn Poleunis
Development club: Johan Smolders
Team physio: Mathieu Gram
Embedded scientist: Matthias Verstraelen
Afgevaardigde atleten: Simon De Cuyper
Sport Vlaanderen: Bert Six
BOIC: Philippe Préat
Extern expert: Erwin Koninckx
Extern expert: Thomas Steurbaut
Afvaardiging RVB 3VL: Bart Thijs

Advies: Topsportcommissie

Personal coaches
•
•
•
•

C. Dauw*
V. Callewaert
M. Gram

Team doctor

Voorzitter: technisch directeur topsport
Bondscoach Olympische Disc.: Nick Baelus
Bondscoach Multisport: Loïc Hélin
Extern expert: Erwin Koninckx

Werkgroep: evaluatie

•
•
•

Team physio

Sportpsychologe
I. Swinnen

Fysiologie

Voorzitter: technisch directeur topsport
Bondscoach Olympische Disc.: Nick Baelus
Embedded scientist: Matthias Verstraelen

Werkgroep: wetenschap
•

R. Parys*

S. Weber
P. Hespel

Embedded scientist
M. Verstraelen*

I. Swinnen*

API Topsport

Stavaza PP – Olympisch – ter informatie
Ter informatie: atleten evalueren hun persoonlijke omkadering en prospecteren nieuwe mogelijkheden in
functie van hun ambitieuze doelstellingen. Dit proces wordt door NB en RVS opgevolgd.

Stavaza PP – Multisport – ter advies
•

Aquathlon

LH: In 2023 en 2025 staat aquathlon vast op het programma van de World Beach Games. Dit is een kans voor
jonge atleten in een pre-Olympisch programma. Er is ook een mixed-relay en een extra medaille kans. Inzet op
dergelijk project vereist keuzes ivm deelname aan EK/WK en de organisatie van een BK aquathlon. (ifv ranking
en ontwikkeling).
PP: In veel sporten is de Beach Games niet de specifieke ervaring ifv OS. Organisatorisch is het evenmin duidelijk
op welke wijze de volgende edities zullen plaatsvinden. Er is ook concurrentie van de European Games in 2023.
PP zal intern de vraag stellen wat de visie binnen BOIC is.
RVS: ziet de Beach Games eerder als een ervaring en opstap voor U23 atleten en opkomende atleten; eerder
dan een specifieke voorbereiding op de Olympische Spelen. Mogelijks kan dit op termijn veranderen mochten
de Olympische disciplines korter worden.
•

World Games

LH: De criteria om de slots te behalen zijn publiek sinds 2021. In communicatie met de atleten werd het EK en
vooral het WK als criteria vooropgesteld. Bij de heren hebben Arnaud Dely, Angelo Vandecasteele, Vincent
Bierinckx de beste prestaties afgeleverd. Bij de dames is het afwachten of Team Belgium een spot kan behalen.
PP: Belangrijk bij de delname aan de World Games is dat het gaat om de beste resultaten te behalen. De
individuele medaille kandidaten zijn prioriteit van de selectie. Als er bij de meisjes geen kandidaten zijn voor de
medailles, dan moet de voorkeur gaan om in de aflossing te presteren. Vormbehoud ook te bevragen.
LH: We moeten ook afspraken maken met de atleten ivm planning zodat ze optimaal voorbereid zijn om te
presteren op de WG.
LH: Er is bovendien absoluut een nood aan BK duatlon. Het is een gemiste kans ivm kwalificatie punten en naar
publiciteit voor de sport. Het laatste BK duatlon dateert van 2019. Blijkbaar is de fee naar BE3 en de extra
kosten te zwaar doorwegend voor kandidaat organisatoren. Voor een duatleet is een BK titel te valideren bij
lokale sponsoren en belangrijk ifv werkingsmiddelen voor de atleet.
RVS: Neemt de bezorgdheden ivm het BK duatlon mee naar de collega’s die betrokken zijn in dit dossier.
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Voorstel ‘nationale selecties 2022’

Een voorstel van selectiecriteria werd besproken. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de criteria voor deelname aan
de World Games. Er is unaniem akkoord dat de criteria moeten geschreven worden vanuit volgende filosofie:
- Alle beschikbare spots worden ingevuld
- De aanduidingen dienen te gebeuren in functie van het behalen van een medaille (individueel, mixedteam relay)
Op basis van deze visie en rekening houdend met de deadlines, zijn de WK 2021 resultaten determinerend voor
het aanduiden van de atleten voor het individuele event en het mixed-team event. Daarnaast kan er voor de
aanduiding voor het mixed-team event ook gekeken worden naar de resultaten in nog te organiseren duatlon
test event.
De voorstellen worden nog besproken met de collega’s van LF3, vooraleer te bekrachtigen door BE3.
Er wordt ook nog een atletenvergadering voorzien, om alle criteria te verduidelijken.

Wervend project ‘transitie atleten’

RVS geeft aan dat er steeds meer interesse komt vanuit verrassende hoek om deel uit te maken van de Belgian
Hammers. Het project spreekt klaarblijkelijk aan, maar is wellicht nog onvoldoende breed gekend, bv bij atleten
uit de deeldisciplines. Daarom een voorstel voor een vorm van ‘talentjacht’ met brede communicatie om
potentiële talenten te kunnen screenen en werven. Dergelijke campagne heeft ook een enorme publicitaire
waarde, zeker wanneer nationale media kunnen bereikt worden (Sporza, VRT). De vergadering is pro dit idee,
maar geeft nog enkele bedenkingen mee:
LH: ifv duatlon is momenteel onvoldoende aanbod om aantrekkelijk te zijn voor nieuwkomers. Een mogelijkheid
kan ook zijn om deel te nemen aan de duatlons in naburige landen om het aanbod te verbreden en de
aantrekkelijkheid van de discipline te versterken.
SB: Zoek naar connecties met TV gezichten om mee te omkaderen. Voorzie ook het scenario voor het geval er
geen kandidaten zijn van topsportniveau. Het moet een positief verhaal blijven. En herhaalbaar blijven.

Budgetopmaak 2022
De bespreking wordt overgeheveld naar de volgende vergadering. Op dit moment zijn er nog geen concrete
indicaties in verband met de topsportsubsidies.

Varia
•
•

Atletenvergadering 29 januari 2022, HQ Bioracer
Vergaderkalender 2022
o Dinsdag 8 februari 2022, 18-20u.
o Dinsdag 29 maart 2022, 18-20u.
o Dinsdag 14 juni 2022, 18-20u.
o Dinsdag 2 augustus 2022, 18-20u
o Dinsdag 11 oktober 2022, 18-20u
o Dinsdag 6 december 2022, 18-20u
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